FIRA DE BANDOLERS
ALCOVER 2018
Del 10 al 14 d’octubre
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Morells i Voltors ens donen la
benvinguda a la 16a edició de la
Fira de Bandolers d’Alcover!
Carrers i places estan engalanats, se sent
el suport
músicaAmb
tradicional
dede:
fons, picabaralles...
tot indica que els bandolers ronden de
nou per la nostra vila! Aconseguiran amb
les seves trifulgues i la seva picaresca
fer-nos gaudir d’uns dies plens de
somriures murris?
I això, doncs, és el que intentarem fer
possible un any més perquè tot surti
rodó! Estar envoltats d’aquets intrigants
personatges i respirar tot el que es cou
en aquets dies de festa!
És un goig per a mi haver contribuït a
fer-la més gran, més participativa i en
definitiva... més vostra!
Familiars, amics i bandolers...
ens trobem a la Taverna!
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FIRA DE
BANDOLERS

DIMECRES
Presentació de
l’etiqueta de la
Rosita Fira de
Bandolers 2018

10
20:00
Església Vella
Tots els públics

Sigues el primer a tastar la
Rosita de les festes amb les primeres avellanes torrades de
la temporada. Tot amenitzat amb l’actuació musical del grup
alcoverenc All covers.

DIJOUS
Cercavila
Bandolera

11

Contacontes
bandoler
Descobrirem les històries més
bandoleres de la vila d’Alcover i
els bandolers més malvats.

Seguidament
Ca Cosme
Tots els públics
Biblioteca Municipal

Al so de l’antiga
sirena del sindicat
arribaran els
bandolers a la vila

18:15

Inauguració de la
XVI edició de la
Fira de Bandolers

19:00

Casc antic
Tots els públics

Ca Cosme
Tots els públics

A càrrec del molt honorable
Sr. Joan Olivella Ricart Diputat dels Serveis d’Assistència al
Ciutadà de la Diputació de Tarragona.
16:30
Sortida escola - les Rodes

Petits i grans gaudirem d’una
Tots els públics
cercavila acompanyats del
Colla Gegantera
gegant Bandoler Pere Voltor.
Acabarà a Ca Cosme on
gaudirem del berenar de coca i xocolata.

Arriben els
Bandolers a la vila
d’Alcover
Vigileu la canalla i les carteres.
Arriba el temor a la tranquil·la
vila d’Alcover.

A continuació
Ca Cosme
Tots els públics
La Resclosa

Ball de Fira amb
Hotel Cochambre
i Discochambre

Inauguració de
l’exposició No
oblidis el camí
A càrrec de l’artista alcoverenc
Jordi Isern. Visita gratuïta.

00:00
Plaça Nova
Tots els públics

Hotel Cochambre és la
formació que ha revolucionat
el panorama de la festa i els grups de versions. El seu èxit es
basa en la posada en escena i la seva forma d’interpretar les
cançons, en un espectacle on barregen elegància i picardia.
Vegeu notes d’interès.
20:00
Museu d’Alcover
Tots els públics

DIVENDRES
Seguint els passos
dels Morells i
Voltors
Sortida nocturna per la vall
del Glorieta.
Vegeu notes d’interès.

20:00
Església Vella
Tots els públics
CEDA

Inauguració de
l’exposició 1r
concurs fotogràfic
Racons de la vila
d’Alcover

20:00

Presentació del
licor Rom Borbó

A continuació

Al mateix moment també es
farà l’obertura de la Taverna.

12

Casal Popuar la Bretxa
Tots els públics

Casal Popuar la Bretxa
Tots els públics

Bicicletada
popular
Treu la pols a la bici i a padelejar! Un recorregut suau apte
per tothom!

10:00
Pavelló municipal
Tots els públics
Club Ciclista d’Alcover

Inici de la mostra
d’oficis i arts
tradicionals
Productes gastronòmics
i degustació de productes
de la terra.

11:00
Plaça del Portal Església Vella - C/ Major av. de Reus
Tots els públics

Obertura de la
Gran Taverna dels
Bandolers

A la Gran Taverna dels Bandolers.

Això era i no era, fa molt de
temps en l’antiga vila d’Alcover,
un home que sense voler-ho va
acabar convertint-se en bandoler.
Veure mapa.

Plaça Nova
Tots els públics

NOVETAT Espai emblemàtic
on vilatans i no vilatans podreu gaudir d’una oferta gastronòmica, teatral, musical i sobretot amb gresca a l’estil bandoler.

Cafè-concert
amb Toca’m el
Xotis & friends

El conte
Bandoler

13:00

16:00
Plaça Nova
Tots els públics

11:30 - 12:30
Plaça Rubert
Públic infantil

Obertura de
l’exposició dels
nous vestits del
Ball de Diables
Bruixots d’Alcover

17:30
Ca Cosme
Tots els públics

També podreu fer un tastet de la cervesa artesana feta per la
celebració dels 35 anys de la colla: “ La Diablessa”.
Vegeu notes d’interès.

Obertura
de la Taverna

12:00
Casal Popular la Bretxa

Acompanyada de l’entrega
Tots els públics
simbòlica del “Cap de Cabró”
al Ball de Diables Bruixots
d’Alcover, els quals realitzaran una encesa com a agraïment.

Obertura
de la mostra
d’oficis i arts
tradicionals

17:30
Plaça del Portal Església Vella - C/ Major av. de Reus
Tots els públics

Productes gastronòmics
i degustació de productes de la terra.

Espectacle teatral
La comèdia dels
murris

18:00, 19:00 i 20:00
Església Vella
Tots els públics

Quan la moral es corromp ja
EMMA
no hi ha aturador per a frenar
la disbauxa. Tot és possible quan allò que és immoral es torna
en la llei del més murri.
Cercavila musical al següent espectacle | Veure mapa.

El conte
Bandoler
Això era i no era, fa molt de
temps en l’antiga vila d’Alcover,
un home que sense voler-ho va
cabar convertint-se en bandoler.
Veure mapa.

17:30 - 18:30
Plaça Rubert
Públic infantil

18:00
Morells i Voltors.
El bandolerisme
Ca Cosme
a Alcover en
Tots els públics
l’època moderna
Conferència històrica

A càrrec del Dr. Valentí Gual Vilà, professor d’Història (Universitat de Barcelona).

Espectacle teatral
Esbatussada
bandolera

18:20, 19:20 i 20:20
Plaça Vella
Tots els públics

En una fira com la d’Alcover
EMMA
les bosses van ben plenes. I
bandolers, tant Morells cadells com Voltors nyerros es voldran
fer amb aquests botins. Aneu amb molt de compte!
Cercavila musical al següent espectacle | Veure mapa.

Espectacle teatral
Benvinguts a
la taverna dels
bandolers!

18:40, 19:40 i 20:40
Plaça Nova
Tots els públics

Un lloc on podreu esbravar-vos sense embuts. Però vigileu
què feu, no sigui el cas que us trobeu amb un bandoler que
vulgui mesurar-vos per les paraules que dieu.
Veure mapa.

Conjunt de representacions teatrals:
Bandolers a la vila d’Alcover
Morells i Voltors volem provocar un somriure murri a tots
els alcoverencs i foranis amb les nostres batusses, i amb la
picaresca entre bandolers, vilatans i autoritats. Sereu part
implicada de totes les nostres trifulgues!

Concert a la
taverna dels
bandolers
Amb la banda de la Taverna
dels Bandolers Fenya Rai.

Espectacle teatral
Històries i cançons
a la taverna dels
bandolers

19:00 i 20:00
Plaça Nova
Tots els públics
La Resclosa

Si ets capaç de resoldre tots
els enigmes que plantegen els joglars que ronden per la vila,
seràs ben recompensat! Porta el diari de la Fira i et serà més
fàcil!.
Veure mapa.

Inauguració de
la Roda d’Art
2018 amb Leix
Antillach-Leix

19:00

EIUs – enformacions íntimes
universals.

CDEA

Música en viu

20:30

Amb el grup BASSAX.

Casal Popular la Bretxa

Concert de Fira
amb The Txandals
i Hey! Pachucos

A continuació
Plaça Nova
Tots els públics

00:30
Pavelló municipal
Tots els públics

The Txandals pretenen tornar
a emprendre les seves vides
allà on les van deixar: l’any 1983. I, no s’aturaran fins que tots
tornem a reviure la música dels anys 80.
Hey! Pachucos Són un grup de versions que ofereixen “hits”
actuals i altres d’imprescindibles de tota la vida. A més a més,
i sumen una interpretació enèrgica i potent, sense pausa i
amb molt de dinamisme.
Vegeu notes d’interès.

Museu d’Alcover
Tots els públics

Tots els públics

Gran espectacle
teatral La taverna
dels embolics

22:00
Plaça Nova
Tots els públics

Després d’una jornada força
atrafegada tothom acaba a la taverna. I tot és possible quan
tothom s’esbrava. Vigileu què heu fet durant el dia, perquè al
vespre pot passar-vos-en comptes.
Veure mapa.

DISSABTE
Carrers i aparadors
guarnits!

13
Durant el matí
Nucli antic

L’Associació Comerciants
Tots els públics
d’Alcover ens convidarà a sortir
de casa i mentre passegem
podrem gaudir dels aparadors guarnits que han preparat
per a les festes.

Obertura de la
Gran Taverna dels
Bandolers

9:00
Plaça Nova
Tots els públics

NOVETAT Espai emblemàtic
on vilatans i no vilatans podreu gaudir d’una oferta gastronòmica, teatral, musical i sobretot amb gresca a l’estil bandoler.

El conte
Bandoler

11:30 - 12:30
Plaça Rubert

Era i no era, fa molt de temps a
Públic infantil
l’antiga vila d’Alcover, un home
que sense voler-ho va acabar convertint-se en bandoler.
Veure mapa.

Entrega premi de
l’etiqueta de la
cervesa Bandolera

12:30
Plaça Nova - Parada Rosita
Tots els públics

Tasta la cervesa Bandolera
Rosita. Amenitzat amb el grup Kukupraks batucada.

Música en viu

13:00

Música en viu Amb Jueria
“Folkmenc”.

Casal Popular la Bretxa
Tots els públics

La Bandolerada

11:00

Grans i petits apunteu-vos a
Plaça Vella
una de les propostes de la Fira
més atrevida i suggeridora.
Públic infantil
Busca la millor disfressa de
bandoler/a i surt al carrer. No hi pots faltar!.
Vegeu notes d’interès.

XVI Baixada
d’Ornis

Obertura
de la mostra
d’oficis i arts
tradicionals

11:00
Plaça del Portal Església Vella - C/ Major av. de Reus
Tots els públics

Productes gastronòmics
i degustació de productes de la terra.

16:00
Camp de Futbol

Per als més valents, per als
Tots els públics
més porucs, per als infants, per
als joves i els no tan joves… la
Regidoria de Joventut
baixada d’ORNIS més esbojaADF
rrada de la comarca ja és aquí!
EMMA
Prepareu crispetes, cadires i
rialles… les andròmines no decebran a ningú!
En finalitzar, la Txaranga de l’EMMA ens acompanyarà fins
al cor de la Fira.
Vegeu notes d’interès.

Obertura
de la mostra
d’oficis i arts
tradicionals

17:30
Plaça del Portal Església Vella - C/ Major av. de Reus
Tots els públics

Productes gastronòmics
i degustació de productes de la terra.

El conte
Bandoler
Això era i no era, fa molt de
temps en l’antiga vila d’Alcover,
un home que sense voler-ho va
cabar convertint-se en bandoler.
Veure mapa.

Diada Castellera
de Fira
Amb els Xiquets de Vila-seca,
els Torraires de Montblanc i
els Xiquets d’Alcover.

Obertura
de la Taverna

17:30 - 18:30
Plaça Rubert
Públic infantil

18:30

Espectacle teatral
La comèdia dels
murris

18:00, 19:00 i 20:00
Església Vella
Tots els públics

Quan la moral es corromp ja
EMMA
no hi ha aturador per a frenar
la disbauxa. Tot és possible quan allò que és immoral es torna
en la llei del més murri.
Cercavila musical al següent espectacle | Veure mapa.

Espectacle teatral
Esbatussada
bandolera

18:20, 19:20 i 20:20
Plaça Vella
Tots els públics

En una fira com la d’Alcover
EMMA
les bosses van ben plenes. I
bandolers, tant Morells cadells com Voltors nyerros es voldran
fer amb aquests botins. Aneu amb molt de compte!
Cercavila musical al següent espectacle | Veure mapa.

Plaça Lluís Companys
Tots els públics

19:00
Casal Popular la Bretxa
Tots els públics

Espectacle teatral
Benvinguts a
la taverna dels
bandolers!

18:40, 19:40 i 20:40
Plaça Nova
Tots els públics

Un lloc on podreu esbravar-vos sense embuts. Però vigileu
què feu, no sigui el cas que us trobeu amb un bandoler que
vulgui mesurar-vos per les paraules que dieu.

Històries i cançons
a la taverna dels
bandolers

19:00 i 20:00
Plaça Nova
Tots els públics

Si ets capaç de resoldre tots
La Resclosa
els enigmes que plantegen els
joglars que ronden per la vila, seràs ben recompensat! Porta
el diari de la Fira i et serà més fàcil!.

Concert de Fira
amb The Welcome
Band

00:30
Pavelló municipal
Tots els públics

The Welcome Band que ens
proposarà fer un viatge en el
temps recordant els millors temes del pop-rock nacional i
internacional. Amb exhibició de ball en directe!
Vegeu notes d’interès.

Gran espectacle
teatral La taverna
dels embolics

22:00
Plaça Nova
Tots els públics

Després d’una jornada força
atrafegada tothom acaba a la taverna. I tot és possible quan
tothom s’esbrava. Vigileu què heu fet durant el dia, perquè al
vespre pot passar-vos-en comptes.

DIUMENGE
Matinades pels
carrers de la vila
Els grallers de la vila d’Alcover
seran els encarregats de despertar-nos!

Concert a la
taverna
Amb la banda de la Taverna
dels Bandolers Fenya Rai.

A continuació
Plaça Nova
Tots els públics
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09:00
Carrers de la vila
Tots els públics

Obertura de la
Gran Taverna dels
Bandolers

9:00
Plaça Nova
Tots els públics

NOVETAT Espai emblemàtic
on vilatans i no vilatans podreu gaudir d’una oferta gastronòmica, teatral, musical i sobretot amb gresca a l’estil bandoler.

Obertura
de la mostra
d’oficis i arts
tradicionals

11:00
Plaça del Portal Església Vella - C/ Major av. de Reus
Tots els públics

Productes gastronòmics
i degustació de productes de la terra.

Ruta amb motos
per la vila
Els participants a la VIII Trobada de motos, faran una ruta als
carrers de la vila d’Alcover!

VIII Trobada de
motos
Exhibició de motos de la VIII
Trobada motos i entrega de
records commemoratius.

XXVII Trobada
de Gegants
Plantada dels gegants de totes
les colles participants.

11:30
Carrers del poble
Tots els públics

12:30
Pl. Lluís Companys
Tots els públics

12:00
C/ de les Rodes
Tots els públics
Colla Gegantera

El conte
Bandoler
Això era i no era, fa molt de
temps en l’antiga vila d’Alcover,
un home que sense voler-ho va
cabar convertint-se en bandoler.
Veure mapa.

11:30 - 12:30
Plaça Rubert
Públic infantil

Cercavila de
gegants
i capgrossos

12:30
Carrers del poble
Tots els públics

Els nostres gegants, capgrossos i colles convidades faran una cercavila pels carrers del
poble, que finalitzarà a la plaça Lluís Companys, on faran
una ballada de germanor.

Música en viu

13:00

Amb el grup ASSABÉ.

Casal Popular la Bretxa
Tots els públics

Espectacle teatral
La Roda del temps

17:00
Carrers del nucli antic

NOVETAT Us convidem a fer
Tots els públics
un viatge de quatre-cents anys
en el temps, on no tan sols en
La Resclosa
sereu espectadors sinó que
tindreu l’oportunitat de canviar
el curs de la història!
Atreviu-vos a girar la roda!
Vegeu notes d’interès | Veure mapa.

Espectacle teatral
La comèdia dels
murris

18:00 i 19:00
Església Vella
Tots els públics

Quan la moral es corromp ja
EMMA
no hi ha aturador per a frenar
la disbauxa. Tot és possible quan allò que és immoral es torna
en la llei del més murri.
Cercavila musical al següent espectacle | Veure mapa.

Espectacle teatral
Esbatussada
bandolera

18:20 i 19:20
Plaça Vella
Tots els públics

En una fira com la d’Alcover
EMMA
les bosses van ben plenes. I
bandolers, tant Morells cadells com Voltors nyerros es voldran
fer amb aquests botins. Aneu amb molt de compte!
Cercavila musical al següent espectacle | Veure mapa.

Obertura
de la mostra
d’oficis i arts
tradicionals

17:30
Plaça del Portal Església Vella - C/ Major av. de Reus
Tots els públics

Productes gastronòmics
i degustació de productes de la terra.

El conte
Bandoler
Això era i no era, fa molt de
temps en l’antiga vila d’Alcover,
un home que sense voler-ho va
cabar convertint-se en bandoler.
Veure mapa.

17:30 - 18:30
Plaça Rubert
Públic infantil

Espectacle teatral
Benvinguts a
la taverna dels
bandolers!

18:40 i 19:40
Plaça Nova
Tots els públics

Benvinguts al lloc on podreu esbravar-vos sense embuts.
Però vigileu amb el que feu, no sigui el cas que us trobeu
amb un bandoler que vulgui mesurar-vos per les paraules que
dieu. La banda de la taverna Fenya Rai amenitzarà l’acte.

Obertura
de la Taverna

20:00
Casal Popular la Bretxa
Tots els públics

FESTA DE LA MARE
DE DÉU DEL REMEI

DIUMENGE

Servei de transport
fins a l’ermita
del Remei
S’oferirà servei de transport de
l’església Nova a l’ermita del Remei.

Ofrena floral
Gran espectacle
teatral La taverna
dels embolics

20:30
Plaça Nova
Tots els públics

Després d’una jornada força
atrafegada tothom acaba a la taverna. I tot és possible quan
tothom s’esbrava. Vigileu què heu fet durant el dia, perquè al
vespre pot passar-vos-en comptes.

Havaneres

21:00
Cercle d’Amics

Totes les persones i entitats
que així ho desitgin, podran
realitzar l’ofrena floral a la Mare
de Déu del Remei.

Missa solemne
Missa solemne en honor a la
Mare de Déu del Remei. En
finalitzar la missa, es durà a
terme la tradicional benedicció
de coques de la Mare de Déu.

14
09:30
Església Nova
Tots els públics

10:00
Ermita del Remei
Tots els públics

11:00
Ermita del Remei
Tots els públics

Tots els públics

Cloenda de la Fira
amb una Jam Session Bandolera. Vine i participa-hi!

22:00
Casal Popular la Bretxa
Tots els públics

Servei de transport
de tornada
S’oferirà servei de transport de
tornada de l’ermita del Remei a
l’església Nova.

En finalitzar
Ermita del Remei
Tots els públics

ENTREFESTES

DILLUNS

Homenatge a
Lluís Companys

15

DIJOUS

18

20:00
Plaça Lluís Companys

Les entitats, presidències i
Tots els públics
les persones que ho desitgin,
duran a terme la tradicional ofrena de flors al President de la
Generalitat de Catalunya, afusellat el 15 d’octubre de 1940.

Actuació Combo de
guitarres de l’EMMA

18:30
Convent de les Arts

Viurem la música en directe del
Tots els públics
grup de guitarres de l’EMMA,
en un espai i ambientació inmillorables.

DIMECRES
Darrer assaig Colla
Castellera
Xiquets d’Alcover

17
20:00
Església Vella
Tots els públics

Assaig amb camisa abans de
la Festa Major de la Colla Castellera Xiquets d’Alcover. Fem la
colla més gran! Vés-hi!

19:00
Convent de les Arts
Tots els públics

Mostra de Talents
d’Alcover en
homenatge al
15é aniversari del
Centre de Dia

19:00
Convent de les Arts
Tots els públics

Són 15 anys plens d’experiències viscudes i moltes activitats
realitzades amb els alcoverencs i alcoverenques amb més
records i moments viscuts a la vila d’Alcover.

NOTES
D’INTERÈS FIRA
DE BANDOLERS

EXPOSICIÓ NOUS VESTITS BALL DE
DIABLES BRUIXOTS D’ALCOVER
Lloc
• Ca Cosme
Horari
• Divendres 12: de 17:30h a 20:00h.
• Dissabte 13: 11:00 a 14:00h i de 17:30h a 20:00h.
• Diumenge 14: 11:00 a 14:00h i de 17:30h a 20:00h.

SEGUINT ELS PASSOS
DELS MORELLS I VOLTORS
Per participar cal inscriure’s a http://www.alcover.cat, i passar
pel punt d’informació juvenil (PIJ), data límit 5 d’octubre per
abonar 2€/persona, si es vol sopar.
Itinerari
Alcover - Convent de les Arts - Molí Nou - Font de la Bola Alcover (Plaça Vella). 8Km aprox.
Hora i punt de sortida
20:00h - Església Vella
Recomanacions
• Anar ben calçat, roba còmoda, aigua per beure, llanterna
i ganes de caminar.
• Els participants menors d’edat han d’anar acompanyats
d’un adult, el qual en serà responsable.
• L’entitat no respondrà dels accidents o danys que puguin
patir o produir els participants inscrits, si bé vetllarà per
tal d’evitar-los.

TAVERNA DELS BANDOLERS
(RACÓ GASTRONÒMIC, TEATRAL
I MUSICAL)
Hi podeu trobar:
• Cervesa artesanal Rosita
• Cervesa artesanal La Mula
• Cafè artesanal Cafè Ciano
• Vins i tapes La Bodega
• Plats de brasa (Restaurant el Álamo)
• Plats calents com sopa, estofat a l’estil bandoler
(Restaurant el Álamo)

LA BANDOLERADA
Normes bàsiques per a participar a l’acte
• Per participar-hi cal inscriure’s a http://www.alcover.cat,
data límit 4 d’octubre (màxim 30 grups).
• S’hi podrà apuntar tothom que tingui més de 6 anys (els
menors hauran d’anar acompanyats d’un adult).
• Els grups estaran formats per un mínim de 6 persones i
un màxim de 10. Caldrà que hi hagi un representant per
a cada grup.
• Anar vestit de bandolers dóna puntuació extra.

XXVII TROBADA DE GEGANTS
La cercavila recorrerà els següents carrers: les Rodes, Fonts
del Glorieta, Hort de la Barra, av. de Reus, Plaça del Portal,
passeig de l’Estació, Avinguda Catalunya, i pl. Lluís Companys.
Es prega que no estacioneu vehicles al llarg del recorregut,
de les 11 h a les 14 h.

XVI Cursa d’ORNIS
Per participar-hi cal apuntar-se a http://www.alcover.cat, data
límit: 5 d’octubre.
Itinerari
Camp de futbol, carrer del Mas de Moresc, carretera de
Mont-ral, av. Mont-ral, raval del Carme, les Rodes, avinguda de
Tarragona.
Punt de sortida
Camp de futbol.
Recollida de dorsal
Al mateix punt de sortida, el dia de la cursa, a les 15:00h.

RODA DEL TEMPS
L’assistència a l’espectacle teatral té aforament limitat. Per assistir-hi es podrà comprar el tiquet al PIJ (3€/persona adults
i 1€/majors de 6 anys) a partir del 4 d’octubre i fins exhaurir
les localitats anticipades. El mateix dia de les representacions,
al Museu, es posaran a la venda les localitats restants.
Durada
Aproximada d’una hora.

ACTIVITAT EN FAMÍLIA
I VISITES GUIADES DEL MUSEU
Triàsic en família, el Peix Pedra en color
• Divendres 12 i dissabte 13, d’11:00h a 13:00h i de
17:00h a 19:00 h.
• Activitat gratuïta.
Visites guiades a les exposicions permanents
• Divendres12 i dissabte 13. A les 12:00h i a les 18:00
h.
• Activitat gratuïta.
• Places limitades.
• Durada 1 hora.
Bandolers, pedres i palaus: visita guiada amb tast
• Diumenge 14, a les 12:30 h.
• Preu especial fira 4€.
• Durada 1 hora.
• Places limitades.
• Venda d’entrades anticipades a la recepció del museu.
Inauguració exposició “No oblidis el camí” de Jordi Isern.
• Inauguració dijous 11, a les 20:00h.
• Oberta fins al dilluns 22 d’octubre.
Inauguració de la Roda d’Art 2018 amb Leix Antillach-Leix. EIUs – enformacions íntimes universals.
• Inauguració divendres 12, a les 19 h.
• Oberta fins al 4 de novembre

