


Robert Figueres Roca
Alcalde d'Alcover

El mes d’octubre de 1595 es va incorporar a la vila 
d’Alcover una nova festivitat vinculada amb la devoció a 
Santa Úrsula. L’acceptació i el seguiment d’alcoverencs 
i alcoverenques va fer que Santa Úrsula esdevingués 
la patrona de la vila. Des d’aleshores el tercer cap de 
setmana del mes d’octubre celebrem la festa Major.

Quatre segles després la nostra societat ha canviat 
políticament, socialment i culturalment, però el que us 
puc ben assegurar és que la Festa Major ens segueix 
despertant la mateixa passió que va significar pels 
nostres ancestres.

Un clar exemple d’aquesta afirmació es concreta 
enguany amb la incorporació del Falcó al seguici 
popular alcoverenc amb la voluntat de seguir enriquint 
culturalment la nostra festa i confirmant un cop més 
que aquesta festivitat està més viva que mai, tot i les 
adversitats que hem viscut últimament.

L’any passat, en un acte de coherència i responsabilitat 
institucional, ens vam veure obligats a suspendre la gran 
majoria dels actes de festa Major un dia abans de donar 
el tret de sortida, però ho vam fer amb el desig que l’any 
següent la tornaríem a viure com sempre, amb la plaça 
plena de gent.

Aquest desig no s’ha complert en la seva totalitat, ja que 
encara tenim certes limitacions imposades per la situació 
epidemiològica que ens han complicat l’organització. És 
per això pel que vull agrair la gran tasca que han realitzat 
les regidories de cultura i joventut, conjuntament 
amb totes les entitats culturals i els treballadors de 
l’ajuntament d’Alcover per ser capaços d’organitzar un 
programa farcit d’actes per tots els públics amb l’objectiu 
de seguir mantenint l’essència de la Festa Major.

Com a alcalde d’Alcover us vull demanar que sigueu 
comprensius amb la situació que estem vivint i amb els 
possibles contratemps que puguin sorgir. I us encoratjo 
a que participeu de tots els actes amb la responsabilitat 
i el civisme que sempre heu demostrat. 

Alcoverencs, alcoverenques, molt bona Festa Major!

Salutació



DIMARTS 12 DIJOUS 14
Els nostres gegants, capgrossos 
i colles convidades faran una 
cercavila pels carrers del poble. 

12.00 h

12.30 h

Valentí Gual és professor d'Història Moderna a la 
Universitat de Barcelona (UB). 

Xerrada  'Bruixes a Alcover. Joan Malet, 
morisc de Flix', a càrrec de Valentí Gual

19.00 h Ajuntament

Enguany, les dones, els homes i els matrimonis d'edat més avançada seran 
homenatjats aquest mes d'octubre davant la impossibilitat de fer-ho la passada 
festivitat de Sant Roc. 

HOMENATGE A LA VELLESA

14.00 h Convent de les Arts

Missa Dinar de germanor

13.00 h Església Nova

Plaça Lluís Companys

Entrega del xumet a la senyoreta Remei

Els més petits podran entregar el seu xumet a la 
senyoreta Remei com a senyal que s'han fet grans. La 
Colla Gegantera d'Alcover farà entrega d'un diploma a 
tots els valents i valentes que es decideixin. 

17.30 h Plaça Nova

17.00 h a 20.00 h 

Portes obertes a l’allotjament d’artistes 
del Convent de les Arts

Un cop finalitzades les obres de rehabilitació de l'allotjament per a les 
residències artístiques del Convent de les Arts, i abans de començar 
a rebre les companyies i les seves creacions, és el moment d'oferir-vos 
la possibilitat d'endinsar-vos en aquest nou espai que permetrà uns 
processos artístics creatius de primer nivell.

Dilluns 11, Dimarts 12, 
Dimecres 13 i Dijous 14

Convent de les ArtsDIMECRES 13

Cercavila Gegantera

XXIX Trobada i ballada conjunta 
de gegants, capgrossos i colles convidades

Aforament limitat



DIVENDRES 15

A partir de les 8.00 h i durant tot el dia

Homenatge a Lluís Companys

Ofrena floral de les entitats en el vui-
tanta-unè aniversari de l'afusellament 
de Lluís Companys. 
Organitza ERC.

Plaça Lluís Companys

Pati de l’Església Nova

Els Diables encenen la Tronada

13.00 h

Carrers de la vila

Correfoc infantil

Correfoc infantil amb els Diablons d’Alcover acompanyats dels diablons 
de Riudoms. 
> Recorregut: Plaça de l'Església, carrer del Rec, carrer Abadia, carrer 
Costeta, plaça Cosme Vidal, carrer Major, Església Vella. 

18.00 h

Església Vella

Carrer del Mar

Genovesa Narratives Teatrals presenta 
Carrer del Mar, un espectacle on descobrir 
mil històries marineres. Recomanat per a 
nens i nenes fins a 4 anys. 

17.00 h

Aforament limitat

Taulell de Festa Major

La companyia DeParranda 
presenta l’espectacle Taulell 
de Festa Major. Per l’escenari 
desfilaran els actes típics 
d’aquests dies amb clau d’humor. 
Recomanat a partir de 5 anys. 

Plaça Vella

Aforament limitat

17.00 h

Casa de la Vila

Pregó de la Festa Major

Pregó de Festa Major a càrrec de 
Josep F. Banús Masdeu, president 
de la Cooperativa Agrícola d’Alcover 
amb motiu del centenari de l’entitat.

20.00 h

Segueix el pregó en streaming

Anunci de l’inici de la Festa Major 2021 amb 
tritlleig de les campanes Úrsula, Francisca 
i Bàrbara i encesa de la tronada a càrrec del 
Ball de Diables Bruixots d’Alcover. 



Zoo en concert

Concert de Festa Major a càrrec de Zoo, grup 
musical valencià que combina el rap, el hip-hop, el 
rock i l’skà, però també barreja ritmes electrònics. 

Les seves cançons tracten qüestions polítiques i 
socials d'actualitat. Zoo arriba a Alcover amb la 
gira del nou disc Llepolies.

DISSABTE 16
Carrers de la vila

Matinades

Matinades de Festa Major amb els Grallers 
d’Alcover i la banda de cornetes i tambors 
Verge del Remei.

8.00 h Església Nova

Ofici Solemne

Ofici solemne.

11.00 h

Processó dels Sants Copatrons i 
Lluïment del Seguici Popular

En acabar l’Ofici

Anada a Ofici de la Corporació Municipal

Anada a Ofici de la Corporació municipal. Acompanyada 
de Gegants i Capgrossos, Grallers d’Alcover i Banda de 
Cornetes i Tambors Verge del Remei.

10.45 h

> Recorregut processó: Pati Església Nova, carrer 
del Rec, carrer Abadia, Carrer Costeta, carrer Cosme 
Vidal, carrer major, carrer Forn Xic, carrer Bisbe 
Barberà, plaça Nova, carrer Rec i pati Església Nova.  

> Lluïment del seguici popular. Des de l'Església Nova. 
Falcó, Ball de Diables Bruixots d’Alcover, Diablons 
d’Alcover, Colla Gegantera, Grallers d’Alcover, Banda de 
Cornetes i Tambors Verge del Remei i Cercolets.

Aforament limitat

Accés: C/ Sant Ramon
Pavelló Municipal23.00 h

Empadronats: 8 euros
Entrada: 12 euros

Entrada numerada

Bateig del Falcó    -    Lectura de versots i correfoc

Tot seguit Plaça Nova

Tots els públics. Bateig del Falcó, el nou element del seguici popular d’Alcover. 
Lectura de versots i correfoc amb el Ball de Diables Bruixots d’Alcover 
acompanyats dels diables de Garcia.

> Recorregut: Plaça Nova, carrer de Santa Marina, carrer de l’Abadia, carrer Costeta, 
plaça Cosme Vidal, carrer Major, carrer Forn Xic, carrer Bisbe Barberà i Plaça Nova.

Reserva prèvia (gratuït)

Església Vella

Ball de Dames i Vells d’Alcover

11.00 h  |  13.30 h |  16.30 h |  18.00 h

Reserva prèvia (gratuït)

Públic adult.
Amb dos anys de repressió! 
Havent-se fet el PCR,
Per la boca i la ullera. 
Tornarem a ser amb vosaltres. 
Per festes a l'església Vella.

Plaça Nova



Cercle d’Amics

Un tomb per la història de la música 
dels anys 50 fins els nostres dies

Orquestra Internacional Maravella

La raó suprema d'unes vides dedicades a la música 
amb amor i una línia inesborrable de creativitat. 
Els concerts són un ingredient essencial de la seva 
personalitat artística.

23.00 h

Entrada numerada

Pavelló de Les Escoles

Reggae per xics 
The Penguins

Concert familiar a càrrec del grup Reggae per 
xics - The Penguins, que presenta l’espectacle 
Quadern de Bitàcola. Les cançons de tota la 
vida a ritme de reggae. 

18.00 h

Entrada: 2 eurosEntrada numerada

Pavelló Municipal

Porto Bello en concert

Porto Bello arriba carregat de bon rotllo, energia 
positiva i molta marxa sobre l'escenari amb 
temes del seu darrer disc, La llei universal, entre 
d’altres.

23.00 h

Entrada: 5 euros

Entrada numerada

Plaça del Portal

Actuació del Grup Loren

Concert del Grup Loren. Ens ofereix un concert 
molt variat: bandes sonores reconegudes, 
cançó catalana, balades en anglès, country-
folk i, fins i tot, rumba o disco dels 80.

13.00 h

Reserva prèvia (taula)

Cercle d’Amics

Concert de Festa Major
Orquestra Internacional Maravella

Concert amb una de les orquestres més importants del 
país, l’Orquestra Internacional Maravella.

18.30 h

Entrada: 8 euros - 12 euros (tarda + nit)

Entrada: 8 euros - 12 euros (tarda + nit)

Entrada numerada

Plaça Nova

Actuació de Band Tocats

Concert de la Txaranga Band Tocats. 
Pasdobles, cançons típiques de xaranga, 
rumba, rock, blues, samba, bandes sonores 
de cinema, entre d’altres, conformen un 
espectacle que entusiasma a públic de totes 
les edats.

19.00 h

Reserva prèvia

Entrada: 1 euro

Entrada: 1 euro



DIUMENGE 17

DILLUNS 18

Pels carrers del poble

Església Nova

Església Nova

Convent de les Arts
Plaça Nova Església Vella Plaça Nova

Pavelló Municipal

Matinades

Anada a Ofici

Ofici Solemne

Tornada d’Ofici Cösmix de teatre Mòbil

Colors del monstre Els amics d’en Crusó Shake, Shake, Shake

Los Diablos en concert

Pels carrers del poble, Matinades 
de Festa Major amb els Grallers 
d’Alcover i la banda de cornetes i 
tambors Verge del Remei.

Anada a Ofici de la Corporació 
municipal. Acompanyada 
de Gegants i Caps Grossos, 
Grallers d’Alcover i Banda de 
cornetes i tambors Verge del 
Remei.

Toc de fusta, amb Els amics d’en 
Crusó. Autòmats de gran format, 
trencaclosques, jocs mecànics i un 
espai per nens i nenes a partir de 2 
anys.

La companyia Paky Payà presenta 
l’espectacle de circ Shake, shake, 
shake. Humor, complicitat, risc i 
emoció. Un espectacle sorprenent a 
ritme de música disco!

La Pirotècnia Igual posarà punt i final a la Festa Major d'Alcover 2021.

La mítica banda  dels anys 70 destaca per les seves cançons 
i èxits d'estiu. Los Diablos van saltar a la fama amb ‘Un rayo 
de sol" el 1970 i 50 anys després segueixen en actiu.

08.00 h

10.45 h

11.00 h

18.00 h

De 10.00 h a 13.00 h De 10.00 h a 13.00 h 18.00 h

20.30 h

19.00 h

Entrada numerada

Aforament limitat
Aforament limitat Aforament limitat

Entrada numerada

Empadronats: 8 euros - Entrada: 12 euros

Entrada: 3 euros

Plaça Nova

Actuació de Canya d’Or

CdOr&Brass és la nova proposta de concert que ofereix 
aquesta formació de grallers amb un repertori format per 
adaptacions de diferents estils: bolero, ritmes balcànics, 
tango, música antiga, música d’arrel tradicional mediterrània...

13.00 h Reserva prèvia (taula)

Plaça del Portal

Actuació de Pixi Dixi Band

13.00 h

Reserva prèvia (taula)

Amb la col·laboració de la cantant britànica 
Debbie Palfreyman, que compta amb una llarga 
experiència de més de 30 anys als escenaris. 
Un espectacle que inclou standars cantats i 
instrumentals i amb la participació del públic. 

Pavelló de Les Escoles

‘Bona Gent’ amb Quim Masferrer

Actuació de Quim Masferrer i el 
seu espectacle 'Bona gent'. Ha 
arribat l’hora de fer un homenatge 
al públic en un espectacle únic i 
impossible de repetir perquè el 
públic n’és el protagonista.

21.00 h Entrada numerada

Dos viatgers infatigables, estranys 
i extravagants, arriben a l’escenari 
programats per fer riure. Dos còmics 
de dimensions còsmiques i un mix de 
bogeria! Esteu preparats? Doncs ja els 
tenim aquí!

Espectacle pirotècnic

Jocs per la mainada amb Colors del 
monstre de la companyia Tombs creatius. 
La imaginació, donant tombs, dona pas a 
nous jocs i nous llenguatges. Una col·lecció 
amb 23 espais de jocs fets amb fusta i 
il·lustrats a ma per Carles Porta.  

Empadronats: 5 euros
Entrada: 10 euros

Entrada: 1 euro

Entrada: 1 euro



Aquestes mesures es poden veure modificades en funció de la normativa vigent. Us informarem a través de les xarxes socials
      @alcover_vila  i @conventarts

És obligatori l’ús 
de mascareta en 

tots els actes

Hi haurà gel 
hidroalcohòlic als 

accessos dels 
espectacles

Cal mantenir 
la distància 
de seguretat 

establerta

L’entrada i la 
sortida dels actes 

s’ha de fer de 
manera ordenada

Ocupeu 
exclusivament el 
seient assignat

Els accessos 
als espectacles 
s’obriran 30 min.

abans del seu 
inici

Cal fer un bon ús de les entrades. Si finalment no les pots utilitzar,  
et demanem que les retornis. Com ho pots fer?

-  A través del correu cultura@alcover.cat

- Trucant al 977 760 595

- Presencialment a Ca Cosme 

en horari d'11.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 19.00 h

Totes les entrades es vendran de manera anticipada. 
- No és necessari imprimir-les. Es poden ensenyar des del dispositiu mòbil. 

- Els menors de 3 anys no hauran de reservar entrada, sempre i quan no ocupin un seient. 

En el cas de les reserves amb taula, el màxim és de 4 persones en els següents actes: 
Loren, Canya d'Or i Pixi Dixi. 

Els alcoverencs/ques tenen prioritat a l'hora d'adquirir les entrades. Caldrà acreditar-se amb el DNI 
en el moment de la compra.  

- Inici de venda de les entrades als alcoverenc/ques: dilluns 4 d'octubre.
- Online: a partir de les 10.00 h

- Presencial: A l'Ajuntament, dilluns 4 i dimarts 5 d'octubre de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 19.00 h 

1 entrada per DNI en els següents actes:  
Zoo, Orquesta Internacional Maravella (tant en la sessió de les 18.30 h 

com a la de les 23.00 h), Porto Bello, Los Diablos i Quim Masferrer.  
2 entrades per DNI en els següents actes:  

Bateig del Falcó + lectura de versots i Ball de Dames i Vells   
3 entrades per DNI en el següent acte:  

Reggae per xics -The Penguins

- Inici de venda: dimecres 6 d'octubre a les 10.00 h online i a Ca Cosme.

DEVOLUCIÓ D’ENTRADES

MESURES PREVENTIVES - COVID 19

LES ENTRADES

PRIORITAT ALCOVERENCS/QUES

ENTRADES GENERALS

Horari Museu d’Alcover
Fira de Bandolers
Dissabte 9 i diumenge 10

Festa Major
Dissabte 16

Diumenge 17

- 10.30 h a 13.30 h
- 17.00 h a 20.00 h 

- 10.30 h a 13.30 h 
- 17.00 h a 20.00 h 

- 10.30 h a 13.30 h 

Per unes festes lliures d'agressions sexistes i/o LGTBI fòbiques.

 Descarrega’t el programa de la Festa Major al teu mòbil, i no et perdis cap acte. 
Ràpid, fàcil i còmode!

EL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR AL TEU MÒBIL!




