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salutació
Alcoverenques i alcoverencs, ja hi tornem a ser. El segon i tercer cap de setmana hi
ha festa grossa i tots hi som convocats.
Després d’un setembre plujós, amb la collita endarrerida i amb l’esperança de tornar a
plegar rovellons, tot és a punt perquè Fira i Festa Major passegin de bracet orgulloses
i altives durant gairebé quinze dies i concentrin l’atenció dels convilatans. La primera,
provocativa i seductora; la segona, majestuosa i tradicional; totes dues, com a bones amigues, ens
volen obsequiar un any més amb una proposta festiva atapeïda d’actes perquè tothom en prengui
una bona dosi i s’embriagui amb la seva màgia i el seu encant.
Enguany donem la benvinguda a dos nous convidats que estan cridats a erigir-se com a principals
protagonistes de les festes: el Convent de les Arts i el conjunt de carrers del centre històric
totalment rehabilitats. Dos magnífics escenaris renovats i reinventats que s’afegeixen al valuós
patrimoni cultural, artístic i humà de què disposa la nostra vila, i que impregnaran d’un regust genuí
i especial tots aquests dies de festa.
Un bon moment per recuperar la calma, assaborir el dolç gust de l’amistat i de sentir el plaer d’estar
acompanyat dels teus, ja que la millor manera de demostrar estima cap al nostre poble és viure la
festa amb intensitat, deixar-nos emocionar i seduir-nos per ella. Molt bona Fira i Festa Major a tots, i
que sigui el millor preludi per assolir els reptes personals que ens proposem i els anhels col·lectius
que somiem.
Bona Fira i Festa Major!
Anton Ferré
Alcalde d’Alcover

dimarts 14

entrefestes

A les 7 de la tarda, al Convent de les Arts , acte inaugural del Xè aniversari de
l’Escola Municipal de Música, l’EMMA.

dimecres 15

entrefestes

A les 8 del vespre, al monument a Lluís Companys, acte homenatge al president
màrtir.
Organitza: Solidaritat Catalana. Hi participen: Assemblea Nacional de Catalunya, Esquerra Republicana
de Catalunya , Convergència i Unió, CUP, Casal Popular La Bretxa, Alcoverencs pel Canvi-Progrés
Municipal, Ball de Diables Bruixots d’Alcover, Centre d’Estudis Alcoverencs, Grup de Grallers els
Xoriguers, Colla Castellera Xiquets d’Alcover, Col·lectiu de Dones, Llar de Jubilats, Les Veus d’Alcover,
Grup de Teatre La Resclosa i Grup de Teatre Els Noctàmbuls.

A les 9 de la nit, a l’església vella, darrer assaig abans de festa major de la Colla
Castellera Xiquets d’Alcover. Vés-hi!

dijous 16

entrefestes

A les 10 de la nit, a l’església Vella, Concert de concert de Combos de l’EMMA, amb
la col·laboració especial dels combos de l’EMM de la Selva del Camp (acte del Xè
aniversari de l’EMMA). En cas de risc de pluja es farà al Convent de les Arts.

divendres 17
A la 1 del migdia, al campanar i al pati de l’església, anunci de l’inici de la Festa
Major 2014 amb el tritlleig de campanes Úrsula, Francisca i Bàrbara i la gran
tronada, que anirà a càrrec de la pirotècnia Igual.
A 2/4 de 5 de la tarda, a la plaça vella, animació infantil, amb el grup d’animació
Encara Farem Salat. Abans de començar es repartirà coca i xocolata per a la mainada.
A les 8 del vespre, a la sala d’actes de l’ajuntament, salutació de l’alcalde a tots/
es els/les alcoverencs/ques i pregó de Festa Major a càrrec de Francesc Bosch.
A les 9 del vespre, a la plaça Nova, tradicional ball de diables i lectura de versots
per part dels Bruixots d’Alcover. A continuació, diabòlic correfoc pels carrers de
la vila. Diables de Garcia, Diables de Pratdip, Diables de les Borges i Bruixots
d’Alcover (Organitza: Ball de Diables Bruixots d’Alcover)
A les 12 de la nit, al pavelló municipal, Ball de festa major, amb l’orquestra Hotel
Cochambre i el grup Ivory.
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dissabte 18

A les 8 del matí, pels carrers de la vila, matinades, amb els Grallers d’Alcover, Grallers
dels Xiquets d’Alcover i els Xoriguers.
A les 11 del matí, des de la casa de la vila, anada a ofici de la corporació municipal,
acompanyada de gegants i capgrossos i els Grallers d’Alcover.
A 1/4 de 12 del matí, a l’església Nova, ofici solemne en honor dels copatrons Santa
Úrsula i Sant Pròsper. Els cants de la celebració aniran a càrrec del Cor Parroquial.
A 2/4 de 12 del matí, a l’església Vella, actuació del Ball de Dames i Vells, (tot
seguit, segona actuació a l’església Vella), acompanyats per un grup musical de
l’EMMA.
Tot seguit, pels carrers de la vila, processó dels Sants copatrons amb la participació
del seguici popular: Ball de Diables Bruixots d’Alcover, gegants Miquel i Saura,
gegantons Roc i Srta. Remei, Capgrossos, la Glorieta, Colla Castellera Xiquets
d’Alcover, Ball de Bastons de Cambrils i els Grallers d’Alcover .
En finalitzar la processó, els membres del seguici popular saludaran l’entrada dels
sants a l’església, acompanyats dels focs d’artifici de la pirotècnia Igual.
A continuació, des de l’església, tornada d’ofici de la corporació municipal i tot el
seguici popular.
Tot arribant a la plaça Nova, entrada i lluïment del seguici popular i segona
lectura de versots a càrrec del Ball de Diables Bruixots d’Alcover. Tot plegat, amanit
amb vermut i aperitiu per a tothom. (Col·labora: Centre d’Estudis Alcoverencs)
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dissabte 18
A 2/4 de 2 del migdia, al Cercle d’Amics, sardanes-vermut a càrrec de la cobla de
l’Orquestra Melodia.
A 2/4 de 6 de la tarda, a l’església Vella, Gràcies Ovidi. Arturo Gaya, Kike Pellicer
i Paco Prieto ens proposen un joc mestre de paraules i música amb una veu, una
guitarra i un contrabaix. Un concert que compleix una funció doble: donar a conèixer
l’Ovidi Montllor a nova gent i recordar-lo ara, tot just als 20 anys de la seva mort, però
sense cap nostàlgia, ans al contrari, amb la certesa que estem davant d’un repertori
necessari per interpretar la societat actual.. (Organitza: Centre d’Estudis Alcoverencs)
A 2/4 de 7 de la tarda, al Cercle d’Amics, concert amb l’Orquestra Melodia.
A 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça Nova, espectacle de circ. Circ Circumloqui ha
muntat la seva pista al capdamunt d’un tricicle motoritzat i es disposa a actuar
per tot el poble. Un músic i un pallasso s’encarregaran d’ensenyar-nos números de
màgia i d’equilibris, presentar-nos l’home forçut, el domador de feres i, finalment,
ens presentaran l’increïble Nadó Bala, l’únic nen capaç de volar més de 50 metres.
Espectacle de titelles itinerant en què es barreja l’humor, l’enginyeria casolana i la
música en directe.
A les 7 de la tarda, al pati de l’Església. Cerca Birra. Amenitzada per el grup de
percussió Vallsamba que ens esvalotarà els carrers, amb ganes de rondar i rondar
per tots els amagatalls que facin olor de cervesa. El recorregut començarà al pati de
l’església, seguirà cap al Museu, l’església Vella, el portal de Sant Miquel i finalment
acabarà a la plaça Nova. En els primers quatre punts es consumirà cervesa de barril i
a la plaça es tastarà la cervesa artesanal d’Alcover, la Rosita.
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A 2/4 de 9 del vespre, al Convent de les Arts, concert amb música barroca
a càrrec d’Ensamble Antiqua. La trompeta al voltant de 1714
Amb la voluntat expressa de recuperar i interpretar repertori del que
possiblement és l’època més lluminosa de la història de la música, l’època
del barroc, que comprèn, principalment, el període de 1600 a 1750, neix
el grup Ensemble Antiqua, format per professionals de la música amb
una dilatada carrera artística i col·laboradors habituals de nombroses
orquestres simfòniques d’arreu del país.
Aquesta formació pretén ser una formació pionera en el camp de la
interpretació de la música històrica amb instruments històrics, és a dir,
interpretar la música antiga amb els instruments amb els que van ser
interpretats originalment.
Intèrprets: Marcel Pascual, violí - Albert Carbonell, violí - Enric Prats, Viola
de gamba - Carles Herruz, trompeta barroca i Josep Mateu, clavicèmbal
A les 12 de la nit, al pavelló municipal, CONCERT FESTA MAJOR ‘14.
Per als joves i per als no tan joves, les actuacions de: SEGURIDAD SOCIAL +
TXARANGO + ALL COVERS.
Per a més informació, vegeu notes d’interès
A les 12 de la nit, al Cercle d’Amics, gran ball de gala, amb l’orquestra
Melodia.
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diumenge 19
A les 8 del matí, pels carrers de la vila, matinades, amb els Grallers d’Alcover, Grallers
dels Xiquets d’Alcover i els Xoriguers..
A les 11 del matí, des de la casa de la vila, anada a ofici de la corporació municipal,
acompanyada de gegants, capgrossos, Grallers d’Alcover, Grallers dels Xiquets
d’Alcover i els Xoriguers.
A 2/4 de 12 del matí, a l’església Nova, ofici solemne en honor dels copatrons Santa
Úrsula i Sant Pròsper, amb l’acompanyament musical de la coral de la Parròquia,
actuació de la coral de l’EMMA dirigits per Josep M. Gomis i l’actuació de les Veus
d’Alcover.
Tot seguit, des del pati de l’Església, tornada d’ofici de la corporació municipal,
acompanyada de gegants, capgrossos i Grallers d’Alcover.
A 3/4 d’1 del migdia, a la plaça Nova, descoberta de la placa commemorativa de
la gran diada castellera de la Festa Major de 2013, en què la colla Jove Xiquets de
Tarragona féu la plaça Nova d’Alcover plaça de nou.
A la 1 del migdia, a la plaça Nova, espectacular diada castellera, a càrrec de les
colles Xiquets de Reus, Colla Jove Xiquets de Tarragona i Colla Castellera
Xiquets d’Alcover que enlairaran amb saviesa i seny les seves millors construccions,
que de ben segur deixaran satisfets els més exigents aficionats als castells.
A la mateixa hora, al Cercle d’Amics, concert-vermut, amb l’espectacle musical
còmic “El Cabaret de la Mujer Pájaro”. (Org: Cercle d’Amics. Col·labora: EMMA)
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A 2/4 de 6 de la tarda, a l’església Vella, cafè-concert amb la Tabals i Dolçaines de
la muixeranga de València - Estrela Roja de Benimaclet. Un viatge musical per
terres dels Països Catalans. (Organitza: Centre d’Estudis Alcoverencs)
A 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça Nova, Alegrativo Espectacle de Clown i Joguines,
unipersonal, innocent, absurd i irreverent a càrrec de la companyia Ale Risorio.
A 2/4 de 7 de la tarda, al Cercle d’Amics, espectacle de teatre a càrrec de la Companyia
els Noctàmbuls, amb l’obra poetes de la Terra. (Organitza: Cercle d’Amics)
A 2/4 de 9 del vespre, al pavelló Municipal, Pep Bou amb l’espectacle
“Rebufaplanetes“.
Entrada: 3€. Per a més informació, vegeu notes d’interès

dilluns 20					
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A partir de les 10 del matí, a la plaça President Lluís Companys, Ludoteca infantil
(per als més petits), taller de circ petit, Inflable pista americana i tobogan
inflable gran i pista Laser-Tag (per als més grans)
A les 5 de la tarda, a la plaça Vella, tot berenant coca i xocolata, Oriol Canals i Boix
ens oferirà un espectacle d’animació infantil: Pluja de Cançons.
A les 8 del vespre, a l’església Nova, missa en sufragi dels difunts del poble.
A les 8 del vespre, a la plaça Nova, espectacle de Circ a càrrec de los Caneca Show.
Seguidament, a la plaça Lluís Companys, cloenda de la Festa Major 2014. Precedit
pels tres trons de rigor, un magnífic castell de focs d’artifici, a càrrec de la Pirotècnia
Igual. Un espectacle pirotècnic, acompanyat de bona música que tradicionalment
posa el punt i final a les nostres festes.

venda d’entrades
Concert:
Seguridad Social+Txarango+Allcovers
Preu: Anticipada Alcoverencs 8 euros.
Anticipada: 10 euros
Taquilla 15 euros.
Venda d’entrades:
PIJ (de 10:00 a 12:30 h. i de 17:00 a 20:00 h.)
Anticipada Alcoverencs: Dependències municipals.

Teatre: Pep Bou “rebufaplanetes”
Preu: Anticipada 3 euros. Taquilla: 5 euros.
Venda d’entrades: PIJ (de 10:00 a 12:30 h. i de 17:00 a 20:00 h.), a
partir del 4 d’octubre.
Entrades numerades

exposicions per la festa major
Al Museu d’Alcover El meu món favorit, de l’artista Jordi Isern
Horari de visites: Dimarts a divendres de 10 h a 14 h., dissabtes de fira i
festa major d’11 h a 13.30 h., diumenge de fira d’11h a 13.30 h i 18 h a
20.30 h.Oberta al públic del 10 d’octubre al 20.

Al Convent de les Arts, Roda d’Art, mostra dels artistes Marta Balañá,
Orion Leim, Salvador Anton i Marcel Socias.
Horari: Dissabte i diumenge de Fira i Festa Major de 12 h a 14 h i 18 h a
20 h. Oberta de l’11 d’octubre al 19. Org.: CEA i Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana.

Al local del Casal Popular la Bretxa, exposició de fotografies.
Obert durant les festes.

CONSELLS PER AL CORREFOC
Protegiu amb roba (cotó) o cartró les superfícies de vidre, mirall, plàstic, alumini i
altres superfícies delicades de les façanes. Vestiu-vos amb roba vella (cotó o llana) i
barret o mocador al cap, si voleu anar a prop dels Diables. No aparqueu ni circuleu
amb vehicle pel recorregut del Correfoc. Gaudiu del Correfoc.
ESPECTACLES
Al Concert d’Ensamble Antiqua i l’espectacle de Pep Bou, es recomana màxima
puntualitat. Es demana silenci durant aquestes representacinsó per tal que es pugui
gaudir de la seva qualitat.
TOTS ELS ACTES SERAN GRATUÏTS, excepte els assenyalats a l’apartat de Venda
d’Entrades. En cas de pluja, us podeu informar a l’Ajuntament, a l’agutzil telemàtic i
als espais alternatius.
LLOC DE VENDA D’ENTRADES
Oficines d’atenció al ciutadà .
Horari: de 9 a 14 h de dilluns a divendres, dependències municipals i PIJ.
TELÈFON D’URGÈNCIES DURANT FIRA I FESTA MAJOR
Per a qualsevol incidència relacionada amb la circulació, neteja, etc. durant els dies
de Fira i Festa Major podeu trucar al telèfon 629 63 27 53
CIRCULACIÓ
L’Ajuntament demana a tots els veïns que no utilitzin vehicles durant els dies de Fira
i Festa Major, especialment pel nucli antic i el Portal, perquè tots puguem gaudir
millor d’aquests espais i dels actes que s’hi desenvolupin. D’aquesta manera, també
ajudarem a facilitar l’organització de tots els actes i la neteja d’aquests espais.
CAMÍ DEL CONVENT
El camí del Convent estarà il·luminat per a facilitar l’accés als actes que allí si
celebrin.
PER A MÉS INFORMACIÓ
www.alcover.cat i a l’agutzil telemàtic.
SI RESPECTEM TOTES LES INDICACIONS, GAUDIREM MILLOR
DE LES NOSTRES FESTES I DONAREM UNA MILLOR IMATGE
DE LA NOSTRA VILA A TOTS ELS FORASTERS I VISITANTS

festa major

