




Robert Figueras Roca
Alcalde d'Alcover

Benvolguts alcoverencs i alcoverenques, és un 
plaer poder saludar-vos de nou amb motiu de 
la Festa Major d’Alcover 2022, que aquest any 
recuperem amb tota la seva plenitud, un cop hem 
superat les limitacions imposades per la pandèmia. 
 
Una festa que porta implícita una quantitat de paraules 
que la defineixen: pregó, gegants, capgrossos, diables, 
bandes, grallers, cercolets, corals, processons, 
tronades, balls parlats, sardanes, castells, xarangues, 
concerts, teatre, espectacles infantils, jocs tradicionals 
i focs artificials; en definitiva un grapat de substantius 
que els podem resumir en dos: CULTURA i TRADICIÓ. 
 
I per continuar creixent i apostant per la cultura i la 
tradició hem incorporat noves propostes que esperem 
d’aquí a uns anys siguin reconegudes com a costums 
alcoverenques. És per això que l’encarregada de 
donar el tret de sortida a la Festa Major cada any és 
una entitat del nostre poble i aquest honor recaurà 
enguany en la colla gegantera, que serà la responsable 
d’encendre la primera tronada de les festes. I la nova 
proposta que s’introdueix per primera vegada al nostre 
protocol festiu és que la bandera de la vila d’Alcover 

sigui portada pels carrers del poble pel pregoner de la 
Festa Major, honor que aquest any recaurà en el Club 
Esportiu Alcover en reconeixement al seu centenari. 
 
Aquest programa que teniu a les mans conté més 
de trenta propostes que han estat elaborades 
pensant en tots els alcoverencs i alcoverenques 
amb l’únic objectiu que creixem com a poble, ja 
que el fet de participar activament de tots aquests 
actes ens permetrà socialitzar-nos molt més del 
què estem acostumats en el nostre dia a dia. Volem 
que la Festa Major d’Alcover sigui un exemple, i 
és per això que esperem aconseguir unes festes 
cíviques, respectuoses, igualitàries i inclusives amb 
diferents accions com el Punt Lila i el projecte Som.
nit, dos serveis d’assessorament i conscienciació 
que podrem trobar a diversos indrets del poble. 
 
Deixeu-me agrair la dedicació de totes les persones 
que hi ha darrere de la Festa Major i en especial a les 
entitats culturals d’Alcover que de forma totalment 
altruista, any rere any, fan possible que la cultura 
popular surti al carrer per ser gaudida per tothom.
 
Sortim, doncs, i tornem a xalar de la festa amb 
orgull, un sentiment que ens uneix com a poble. 
 
Bona Festa Major 2022!

salutació



El disseny de la imatge 
de la Festa Major

VIU LA FESTA MAJOR I
PENJA EL TEU DOMÀS 

AL BALCÓ!

El programa de 
la festa major, a la 

teva butxaca

Edgar Hernández Cortiella és el guanyador de la 
segona edició del concurs de disseny del Cartell 
de la Festa Major d’Alcover. 

L’alcoverenc és estudiant de 3r curs del grau en 
Disseny i Tecnologies Creatives per la Universitat 
Politècnica de València. Ha treballat en diversos 
encàrrecs de disseny, entre els quals hi ha el 
de la imatge gràfica de la Festa Major 2022 de 
la nostra vila. En ella ha volgut plasmar l’alegria 
que es viu al poble cada any en aquestes dates, 
així com els costums i els elements del seguici 
més representatius. Des que va néixer ha tingut 
l’oportunitat de viure de primera mà el dinamisme 
de la festa i assegura que per aquest motiu li 
ha resultat senzill representar-la a través d’un 
disseny que transmet vitalitat i alegria.

Pots adquirir-los a Ca Cosme per 10€.

Escaneja aquest codi QR i 
descarrega't el programa   

al teu mòbil.



DImarts 11

17.30 h Església Vella Berenar de coca i xocolata

Presentació del llibre per pintar 
'seguici popular d'alcover'

El seguici popular alcoverenc 
ha esdevingut un dels principals 
puntals de la Festa Major. És per 
aquest motiu que  l'Ajuntament 
ha editat el llibre 'Seguici 
Popular. Quadern per pintar'. 
Es tracta d'una primera edició 

de 24 pàgines i amb més d'una 
cinquantena d'il·lustracions. 
Amb aquesta publicació es 
pretén  que els infants coneguin 
la cultura popular de manera 
diferent, explorant la seva 
creativitat artística i pictòrica. 

Aquest llibre és també un 
homenatge a les entitats 
responsables del seguici 
popular alcoverenc que, any 
rere any, fan possible que 
aquesta festivitat sigui una 
realitat. 

Pavelló de les Escoles

MacroAplec remember
24 h

MacroAplec Remember 90s-
2007. Una nit que repasarà 
la història de la música disco 
més comercial de vàries 
generacions! Des del dance, 
eurodance i italodance, passant 
pel progressiu i trance i acabant 
amb la makina catalana 
més comercial. Als plats, els 

radiofònics Jordi Vèliz i Dj 
Piyuli, Ricardo F., de Chasis, i 
Alex Desphase i Jose Lorenzo.  
 
Tot seguit, David FL B3B Dj 
Serra B3B Parisete. Finalment, 
l'actuació en directe de Bruno 
Lombardi Saxo live i Astrid 
Torrente violin live. 

Empadronats: 6 €
No empadronats: a partir de 10 €
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12 h - Plantada dels Gegants al c. de les Rodes. Organitza: 
Colla Gegantera

12.30 h - Els nostres gegants, capgrossos i colles convidades 
faran una cercavila pels carrers del poble, que finalitzarà a la 
pl. Nova, on es farà una ballada de germanor. 

Recorregut: c. les Rodes, c. Fonts del Glorieta, c. Hort de la 
Barra, av. de Reus, pl. del Portal, av. Montblanc, c. de la Bretxa, 
c. Major, c. Forn Xic, c. del Bisbe Barberà, pl. Nova.

COLLES CONVIDADES: Colla Bisbal del Penedès, Colla Sagrat Cor 
de Tarragona, Colla de Vila-seca, Colla  de Balaguer, Colla de Calafell, 
Colla de Castellvell, Colla Amics de la Riba, Colla de Colldejou, 
Colla de Borges Blanques, Colla de Sant Llorenç de Savall, Colla de 
Mont-roig del Camp, Colla de la Selva del Camp, Colla del Serrallo 
de Tarragona, Colla de Botarell, Colla de l'Espluga de Francolí, Colla 
Misericòrdia de Reus, Colla de Figuerola del Camp, Colla de Santa 
Coloma de Queralt, Colla Gegantera d’Alcover.

Pavelló Municipal d'Esports

BICICLETADA popular

XXIX TROBADA GEGANTERA

9.30 h

DIMECRES 12
Un any més el Club 
Ciclista Alcover organitza 
una bicicletada popular 
pensada pel públic familiar 
amb un itinerari pla de 

sis kilòmetres pel camí 
dels Quints. En arribar, 
just després d’haver fet 
l’itinerari, s’oferirà fruita 
per a tots els participants.
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DIjous 13
Plaça Nova

Entrega del Xumet a la Senyoreta remei

Presentació del llibre de 
josep mª Roig

17.30 h

Ca Cosme19 h

L'entrega del xumet a la 
senyoreta Remei és un dels 
moments familiars més 
esperats. Els adults confien 
en l’èxit d’aquest important 
pas en l'etapa de creixement i 
la mainada aprofita els últims 
instants per fer anar el seu 
inseparable company de viatge.  
 

A les 17 h començarà la 
cercavila des de la plaça de 
l'església vella fins a la plaça 
Nova. Allà els valents i valentes 
d'Alcover donaran el seu xumet 
a la senyoreta Remei i La Colla 
Gegantera els farà entrega d'un 
diploma com a senyal que s'han 
fet grans.

El professor emèrit d’Història 
de la URV, ex director del Centre 
d’Història Contemporània de 
Catalunya i autor de llibres que 
indaguen sobre diversos aspectes 
de la història de Catalunya, 
ens presenta la seva darrera 
obra d’investigació sota el títol 

“Recuperació i superació d’uns 
anhels identitaris: la Generalitat 
republicana i la guerra civil 
(1931-1939)”. L’acte comptarà 
amb la presència de l’autor i 
serà presentada per l’historiador 
Jaume Camps i el periodista 
Josep Mª Girona.
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DIVENDRES 14
13 h

17.30 h

Plaça de l'Església

Pavelló Escoles 2 €

Encesa de la tronada

XIULA BIG CHICKEN

Anunci de Festa Major amb el trilleig de les campanes 
Úrsula, Francisca i Bàrbara, i encesa de la tronada a 
càrrec de la Colla Gegantera d'Alcover.

A les 16.45 h, i per donar 
la benvinguda a la Festa 
Major, repartirem coca amb 
xocolata als més petits! 

Tot seguit, arriba el 
Big Chicken i, o surts 
definitivament de l’ou o et 
quedaràs més desplomat 
que les butxaques de l’avi 
Antoniu. Els Xiula han 
nascut i crescut a la plaça,  
el seu hàbitat natural; per 
tant, si necessites  festejar 
pel simple fet de festejar, 
aquest és el teu espectacle.

Faran un repàs per tots els 
"hits" del grup amb les seves 
respectives dinàmiques: 
Verdura i Peix, Polls, Sucre, 
T’estimo Bastant, Estic 
nerviós, etc. i amb l’estrena 
de cançons de l’últim disc: 
Descontrol MParental. 

Gaudireu de la música  més 
top del moment amanida 
amb jocs, balls i un 
acompanyament terapèutic 
dels que no s’obliden, tot 
amb el seu toc de confetti i 
una mica de punkisme.

Lectura de versots i correfoc



20 h Casa de la Vila

PREGÓ DE LA FESTA MAJOR

El pregó d'aquesta edició de 
la Festa Major anirà a càrrec 
del  president del Club Esportiu 
d'Alcover, el senyor Jaume Roca 
Girona, amb motiu del centenari 
d'aquesta entitat (1922-2022).

Al llarg de la seva història, el 
club ha treballat per promoure 
els valors de l'esport a casa 
nostra i allà on ha anat, fent 

bandera del nom d'Alcover. Com 
a novetat, els representants de 
l'entitat seran els encarregats 
de lluir la bandera de la vila a 
la processó i posterior lluïment 
del seguici popular del dissabte 
15 d'octubre.

Divendres de Festa Major 
és sinònim de foc i d'olor a 
pólvora. La plaça Nova es 
converteix, novament, en 
l'escenari de la tradicional 
lectura de versots a càrrec 

del Ball de Diables Bruixots 
d'Alcover. A continuació, els 
principals carrers i places del 
nucli antic acolliran el correfoc 
amb els Bruixots, els Diablons 
d’Alcover i el Falcó. 

Escaneja el codi QR i segueix el pregó en streaming.

DIVENDRES
14

Versots: 20.30 h - Correfoc: 21 h Plaça Nova

Lectura de versots i correfoc

Recorregut: Pl. Nova, c. Santa Marina,  c. Forn Xic,  
c. Sant Llorenç, pl. de l'església, Raval del Carme, c. Sant 
Antoni, c. Costeta, pl. Cosme Vidal, c. Major, Església Vella,  
c. Major, pl. Vella, c. Bisbe Barberà i pl. Nova. 



24 h

A continuació

Pavelló Escoles

Pavelló Escoles

BANDA NEON

Band THE COOL

Una nit de festa no es pot 
il·luminar de qualsevol 
manera… Apaga el llum de 
sempre, encén el lila de la 
Banda Neon i benvinguts 
a la gresca on res és 
impossible!

Els Neon ofereixen 
un concert brillant on 
despleguen els himnes de 
tots els temps i els hits de 
més actualitat servits amb 
la seva originalitat innata. 

Banda Neon són una colla 
d’il·luminats amb un tacte 
exquisit per a servir el 
repertori dels altres com 
si fos seu i potenciar-lo 
com si fossin els números 
u de les radio fórmules 
actuals. Un espectacle 
que acumula tots els bons 
adjectius i per a tots els 
públics.

No et quedis a casa i 
gaudeix-los!

Band the Cool és el 
compromís amb la 
diversió, un espectacle 
100% en directe que 
abraça un ampli repertori 
musical. Gaudirem de la 
festa més “cool” amb els 
èxits i els himnes més 
sonats de la història de 
la música. Components 
llençats directament de 

la catifa vermella de les 
gales nord-americanes 
més glamuroses arriben 
acompanyats d’artistes 
com Shakira, Bruno Mars, 
Txarango, Els Catarres, 
Raphael, Fito y Fitipaldis, 
AC/DC, Lax’n’Busto, 
Ska-P, Dr. Prats, Raffaela 
Carrà, Álex Ubago, David 
Bustamante, entre d’altres.

DIVENDRES
14



Ofrena floral de les entitats 
i particulars  en el 82è 
aniversari  de l’afusellament 
del president Lluís Companys. 
Organitza: ERC.

Anada a Ofici de la Corporació municipal 
acompanyada de la colla gegantera i la banda 
de cornetes i tambors Verge del Remei. 

Processó en honor dels copatrons, Santa Úrsula 
i Sant Pròsper. Amb la participació del seguici 
popular, la Corporació municipal, la bandera 
de la vila portada pel pregoner i la Banda Unió 
Musical de Tarragona.

En acabar la processó i coincidint amb l’entrada 
dels sants a l’església, repic de campanes, segona 
tronada i ballada de tots els elements del seguici. 

Recorregut de la processó: Pati de l'església 
Nova, carrer del Rec, carrer Abadia, Carrer 
Costeta, plaça Cosme Vidal, carrer Major, plaça 
de l'església Vella, carrer Major, carrer Forn Xic, 
carrer Bisbe Barberà, plaça Nova, carrer Maria 
Domènech, carrer del Rec i pati de l'església 
Nova.

DISSABTE 15
8 h Pels carrers de la vila amb els Grallers 

d'Alcover i la banda Verge del Remei

10 h Pl. Lluís Companys

MATINADES

OFRENA FLORAL A LLuís COMPANYS

DIADA DELS SANTS PATRONS 
ANADA A OFICI

RETORN DELS SANTS A L'ESGLÉSIA
OFICI SOLEMNE

TORNADA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

PROCESSÓ DELS SANTS PATRONS

10.45 h

11 h
En acabar la processó

A continuació

A continuació

Església Nova

Església Nova
Església Nova

de la pl. Vella fins a la pl. Nova

Església Nova



DISSABTE
15

BALL DE DAMES I VELLS
Sessions: 11 h | 13.30 h | 16.30 h | 18 h Església Vella

A tothom generalment,
donem la benvinguda!
A aquest Ball irreverent!
Que sols... un dia dura…

Ja ha arribat en Don Emíliu,
I també mossèn guitarres.
I amb lo Batlle i la Verge,  
pacifiquen tots els drames.

Que desgràcies i penúries,
en el ball n’estan ben plens...
Que les dames son molt… brutes! 
I els seus homes uns vells verds!

No oblideu als tres dimonis,
Bolo, Motxo i el Pigat!
Si sentiu… Toca Parà!
Es que esteu arribant tard

lluiment del seguici popular

vermut popular

DIADA DELS SANTS PATRONS 

Els elements del seguici popular, amb els 
seus balls, celebraran l’entrada de la bandera, 
acompanyada de la Corporació i de la Banda 
Unió Musical de Tarragona.

Amb la participació de la banda de cornetes i 
tambors Verge del Remei, del Falcó, els Diablons i el 
Ball de Diables Bruixots d’Alcover, Cercolets, Gegants 
d’Alcover i la Banda Unió Musical de Tarragona.

Col·labora el CEA.

Solemne entrada de la bandera 
a la casa de la vila

A continuació

A continuació
A continuació

Plaça Nova

Plaça Nova
Plaça Nova



DISSABTE
15

La Cobla Orquestra 
Rosaleda serà la 
protagonista de dissabte a 
la tarda a l’espai del Cercle 
d’Amics. L’experimentada 

formació musical ens 
oferirà un divers repertori 
sardanístic, des de clàssics 
fins a composicions més 
actuals.

L’Orquestra Rosaleda ha 
estat i és el referent de les 
orquestres tradicionals de 
la Catalunya central. La 
seva trajectòria de més de 
75 anys l’avala com una 

formació de prestigi dins 
l’actual panorama musical. 
Són els encarregats de 
brindar-nos el ball de festa 
major, el clàssic de dissabte 
que no pot faltar.

18 h Cercle d'Amics

COBLA ROSALEDA
Ballada de sardanes

La Bandarra Street Orkestra 
és un col·lectiu de músics  
amb un projecte  que fusiona 
brass band, percussió 
brasilera i humor, amb 
interacció directa amb el 
públic. Han fet més de 1000 

actuacions per Europa i han 
rebut nombrosos premis  
nacionals i internacionals.  
Recorregut: Pl. Nova, c. Mª 
Domènech, c. Rec, c. Sant 
Jaume, pl. de la Font, pl. 
església Vella i Portal. 

19.30 h de la pl. Nova al Portal

Bandarra Street ORKESTRA

23.30 h Cercle d'Amics 6 €

ORQUESTRA ROSALEDA
BALL DE FESTA MAJOR



DISSABTE
15

Itaca band

BUHOS

Mil tormentas y un sol

El dia de la victòria

CONCERT  DE  FESTA  MAJOR 
24 h Pavelló de les Escoles Empadronats 8 € / Entrada: 12 €

Els penedesencs són el 
grup festiu referencial a 
Catalunya. Amb un públic 
que ja supera l’esfereïdora 
xifra de 180.000 seguidors 
a les xarxes, 250.000 
oients mensuals a Spotify 

i més de 30 milions de 
reproduccions a YouTube; 
xifres que els ubiquen en 
el pòdium dels caps de 
cartell catalans i els fan 
ser un dels grans noms del 
moment.

Itaca Band és una de les 
bandes de referència de 
la música festiva. La seva 
música és una explosió 
de ritmes contundents 
amb lletres que criden a 
la vida i al canvi social.  
Representen el so més 

fresc de Barcelona, els 
concerts són un viatge 
d’emoció i energia. 
Aquesta connexió amb 
el públic ha traspassat 
fronteres, com les de Japó, 
Nepal, Portugal, Itàlia, 
Índia, Alemanya i França.

Aquest D.J. barceloní porta una 
llarga carrera professional al seu 
darrera. Ha actuat a més de 500 
clubs, ha participat a diversos 

esdeveniments, com Electrobeach 
Festival de França, el Barcelona 
Beach Festival o aquest estiu al 
Tomorrowland de Bèlgica, i ha 

compartit escenari amb artistes 
com David Guetta o Martín Garrix. 
També ha col·laborat a diverses 
emissores de ràdio com Flash FM.

DJ. MarSal Ventura



DIUMENGE 16
8 hMATINADES

10.45 h

11 h

Església Nova

Església Nova

ANADA A OFICI

OFICI SOLEMNE

12.30 h Pl.NovaDiada CASTELLERA

13 h Cercle d'Amics

Sweet Dixie Band VERMUTh DIXIE

La Sweet Dixie Band és una 
formació especialitzada 
en el repertori Dixie i Swing 
més tradicional. La banda 

tarragonina amenitzarà el 
vermut amb ritmes alegres i 
festius, melodies reconegudes 
i solistes espectaculars.

Diada Castellera de Festa 
Major amb l’actuació 
dels Xiquets de Reus i els 
Castellers d’Altafulla. Després 
de dos anys en què les colles 
castelleres han vist aturada 

pràcticament la seva activitat, 
els de la camisa avellana i 
els de la camisa lila arriben a 
Alcover per aixecar els seus 
millors castells a la plaça 
Nova. Vens a fer pinya?

Pels carrers de la vila amb els Grallers 
d'Alcover i la banda Verge del Remei

Amb l'actuació de 
la Coral d'Adults



Un viatge ens endinsa al món 
del somni i de la imaginació 
Monsieur Bocamoll, Marcello 
l’Inventor mecànic i Ursus 
el valent Pilot acròbata, ens 
porten amb el seu Zeppelin a 
la fabulosa era dels pioners 
aeris de principis del segle 
XX. Davant dels ciutadans 
bocabadats, realitzen el seu 
vol d’exhibició. Res els pot fer 
enrere. En el seus viatges pel 
món coneixeran gent, ciutats 

i s’enamoraran. La música i 
el color ompliran els carrers. 
 
Una aventura per a tothom 
plena de sorpreses que farà que 
la monotonia del poble quedi 
eclipsada pel vol del Zeppelin.  
 
Recorregut: pl. església Vella, 
av. Reus, c. 11 de setembre, 
pl. Lluís Companys, av. 
Catalunya, passeig Estació i 
Portal. 

18 h i 21 h Convent de les Arts

Una teràpia integral
Abel Folk, àngels Gonyalons, 
Roger coma i lauRa porta

En Toni Roca imparteix un 
curs  per aprendre a fer 
pa. Els alumnes que s’hi 
inscriuen volen aprendre 
l'ofici, però el mètode parteix 
d’una simple i estranya 
premissa: "per fer un bon pa, 
no cal tenir la millor farina o 
el llevat més fresc, sinó que 

cal estar bé amb un mateix".  
Tres nous alumnes s’han 
apuntat al curs d’enguany. 
Tots ells amb interessos i 
moments vitals totalment 
diferents. Una comèdia que 
posa en qüestió la nostra 
necessitat de creure en alguna 
cosa. 

Empadronats: 8 € / Entrada: 12 €

DIUMENGE
1618 h de l'església Vella al Portal

ZEPPELIN CiA. Comediants La Baldufa

amb

DIUMENGE
16



Els Quatrevents és una 
formació de gralles i timbal 
composta per cinc joves 
músics d'arreu del país la 
qual s'ha especialitzat en 
tres formats diferents: Ball de 
Gralles, Cercavila i Concert.

A Ball de Gralles ens 
ofereixen un concert festiu 
on toquen versions de temes 
actuals tot incorporant 
elements electrònics per 
aconseguir un resultat 
sorprenent i innovador.

Petits Somnis és una 
instal·lació participativa 
pensada per a la petita infància 
dins una cúpula geodèsica. Hi 
trobareu jocs de construcció, 

material psicomotriu, sonor, 
experimentació sensorial, 
entre d'altres, totes elles 
construïdes amb fusta 
natural.

El minigolf més original del 
món, artesanal, de fusta, 
amb enginys i sorpreses 

per compartir. Curiositats i 
sorpreses que no us deixaràn 
indiferents 

de 10 h a 13 h

de 10 h a 13 h

Església Vella

Plaça Nova

PETITS SOMNIS

El Minigolf

DILLUNS 17

BALL DE GRALLESDIUMENGE
16

CiA. ELS QUATREVENTS

El Pajaro Jocs

Mumusic Circus

19 h Plaça Nova



20.30 h Plaça Lluís Companys

ESPECTACLE pirotècnic

Tres personatges i una cadira 
gegant surten a prendre la 
fresca, provocant diferents 
situacions quotidianes 
i surrealistes al mateix 
temps, que portades al 
límit esdevenen còmiques. 
L'espectacle s'inspira en les 

àvies que a les nits surten a 
prendre la fresca i a comentar 
les anècdotes de la jornada, on 
qualsevol fet quotidià podia 
esdevenir una gran història.  
 
Els carrers sempre seran de 
les veïnes!

És la història d'un home 
rural atrapat per l'efecte 
giroscòpic de la seva 
baldufa. Un viatge d'embolics 
i girs que ens transporta 
al joc, un dels estats més 
importants de la vida. 

La baldufa és un joc màgic 

i ancestral amb uns girs 
hipnòtics que tenen un 
recorregut de més de 
sis mil anys d'història. 

Fusionar les arts del circ 
amb la baldufa i les arrels 
de la cultura mediterrània és 
l'objectiu d'aquest espectacle.

La Pirotècnia Igual disposa d'una 
àmplia experiència en tot tipus 
d'esdeveniments pirotècnics, sent 
l’empresa que ha realitzat els focs  

i els efectes especials en els Jocs 
Olímpics de Barcelona 92, FIFA 
Mundial Brasil 2014, entre molts 
altres esdevenimants destacats.

17.30 h Església Vella

A la fresca CiA. Anna Confetti

Pirotècnia Igual

DILLUNS
17

POI
19 h Plaça Nova

CiA. D'es Tro



SOM.NIT.
Projecte de la Creu Roja que aposta per la informació com a element clau en la prevenció 
i reducció de riscos associats al consum de drogues. Comptarem amb voluntaris que 
duran a terme activitats lúdiques per interactuar amb el públic assistent i assolir una 
major conscienciació durant el concert de Festa Major.

PUNT LILA
Per unes festes lliures d’agressions 
sexistes o LGTBI fòbiques, durant els 
concerts s’ubicarà un espai d’informació 
i sensibilització per donar suport a 
qualsevol persona que visualitzi o pateixi 
una agressió. 
Col·labora: Assemblea Feminista La Bretxa.

HORES TRANQUIL·LES A LES ATRACCIONS DE LA FIRA
L'Ajuntament d'Alcover implanta les 'Hores 
tranquil·les' per afavorir l'assistència a les 
atraccions de les persones amb autisme 
i hipersensibilitat sensorial. Tots els dies 
d'11 h a 13 h i de 17 h a 18 h s'apagarà la 
música de les atraccions del recinte firal.

informació d'interès

Venda d'entrades
MACROAPLEC REMEMBER  
Empadronats: 6€ (Ca Cosme) / No empadronats: des de 10€ (al web: bit.ly/MacroAplecAlcover).

CONCERT FAMILIAR: XIULA: 2€.

CONCERT DE FESTA MAJOR:  ITACA BAND + BUHOS + MARSAL VENTURA.  
Empadronats: 8€ / No empadronats: 12€.  

BALL DE FESTA MAJOR: ORQUESTRA ROSALEDA: 6€.

TEATRE:  TERÀPIA INTEGRAL - Empadronats o amb Carnet CA: 8€ - Sense Carnet CA: 12€.

VENDA online: A partir del 3 d'octubre a les 10 h a www.alcover.cat.  
VENDA PRESENCIAL: A partir del 3 d'octubre a l'Ajuntament (de 10 h a 14 h ) i, a partir del 4 d'octubre,  
                                   només a Ca Cosme.




