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DIJOUS, 5
A 19.00 h, a Ca Cosme 
Inauguració de la XV edició de la 
Fira de Bandolers amb la confe-
rència “El bandolerisme català 
dels segles XVI i XVII” a càrrec 
d’Agustí Alcoverro. 
Tot seguit a l’entrada de Ca 
Cosme 
Acte de presentació de l’etiqueta 
de la Rosita Fira de Bandolers 
2017.

DIVENDRES, 6
A les 16.30 h, a la sortida 
de l’escola per l’entrada del 
carrer de les Rodes 
Cercavila Bandolera petits i grans 
gaudirem d’una cercavila acom-
panyats de la Colla Gegantera 
d’Alcover i alguna sorpresa més. 
A les 18.30 h, al carrer Sant 
Jaume 
Podràs pintar-te la cara com un 
autèntic bandoler. 

A les 19.30 h, al Museu d’Al-
cover
Inauguració de l’exposició “Fran-
cisco Domingo (1920-2012). La 
vesant desconeguda”. A càrrec 
de Josep Domingo i Maria Guiu. 
Visita gratuïta. 
A les 20.00 h, a l’Església Vella
Seguint els passos dels Morells 
i Voltors, sortida nocturna per la 
vall del Glorieta. 
A les 20.00 h, al Cercle d’Amics
Exposició de l’Escola d’Adults. 
A les 20.00 h, al Casal Popular 
la Bretxa
Inauguració de l’Exposició del 
10è Aniversari del Casal Popular 
la Bretxa.
A les 20.30 h, al Casal Popular 
la Bretxa
Presentació del licor “Sang de 
Bandoler” i obertura de la Taber-
na Bandolera. 
A les 22.00 h
Al so de l’antiga sirena del sin-
dicat, s’anunciarà l’arribada dels 
bandolers a la vila.

A les 22.15 h, a la plaça Cosme 
Vidal. 
Arriba la Fira i arriben els bando-
lers! Quinze Anys de Bandolers!. 
Tot seguit, a Ca Cosme
Espectacle teatral “La Remei i el 
Pigall”. 
Tot seguit, a la plaça d’en Rubert
Espectacle teatral ‘La dolça llar del 
Bandoler’. 
Tot seguit, a la plaça de la Font
Espectacle teatral ‘A l’Infern 
pecadors!’. 
Tot seguit, a l’Església Vella
Espectacle teatral ‘El secret de la 
galeta bandolera’. 
A 00.30 h, a la plaça Nova
Ball de fira amb l’orquestra Loca 
Histeria. 
Acabarem la nit 
Amb un DJ Xarly i DJ Jorge. 

DISSABTE, 7
Durant el matí, 
Carrers i aparadors guarnits! 
De 11.00 a 13.00 h, a la plaça Lluís 
Companys
El corral dels animals. 
A les 11.00 h, a la plaça Nova
La Bandolerada. 
A les 11.00 h a l’entorn de la pla-
ça del Portal, de l’Església Vella, 
del carrer Major i de l’avinguda 
de Reus
Inici de la mostra d’oficis i arts 
tradicionals, productes gastronò-
mics i degustació de productes de 
la terra. 

De les 11.00 a les 12.00 h, a la 
plaça del portal - parada Cafè 
Ciano
Vine i degusta el Cafè Bandoler!
A les 12.30 h, a la plaça del portal 
- parada de la Rosita
Entrega del premi al guanyador 
de l’etiqueta de la Rosita. Tot 
amenitzat amb l’actuació musical 
dels Blu’s.
A les 13.00 h, al Casal Popular la 
Bretxa
Concert-vermut amb música en viu 
amb el grup Assabe.

A les 16.00 h
XV Baixada d’Ornis
En finalitzar la cursa
La Txaranga de l’EMMA ens acom-
panyarà fins al cor de la Fira. 
A les 17.30 h, a la plaça Lluís 
Companys
Obertura del corral dels animals. 
A les 17.30 h a l’entorn de la pla-
ça del Portal, de l’Església Vella, 
del carrer Major i de l’avinguda 
de Reus
Obertura de la mostra d’oficis, arts 
tradicionals i productes gastronò-
mics.

A les 18.00 h, al Casal Popular la 
Bretxa
Obertura de la Taverna Bandolera. 
Entre les 18 i les 20 h, pels car-
rers de la vila
Espectacle teatral ‘Compte amb la 
boss’”.
A les 18 h / 19 h / 20 h, a Ca 
Cosme
Espectacle teatral ‘La Remei i el 
Pigall’. 
A continuació
Amenització amb música antiga en 
els entreactes.
A les 18.15 h / 19.15 h / 20.15 h, a 
la plaça d’en Rubert 
Espectacle teatral ‘La dolça llar del 
bandoler’. 

A continuació
Amenització amb música antiga en 
els entreactes.
A les 18.30 h / 19.30 h / 20.30 h, 
a la plaça de la Font
Espectacle teatral ‘A l’Infern 
pecadors!”. 

A continuació
Amenització amb música antiga en 
els entreactes.
A les 18.45 h / 19.45 h / 20.45 h, 
a l’Església Vella 
Espectacle teatral ‘El secret de la 
galeta bandolera’. 
A continuació
Amenització amb música antiga en 
els entreactes. 
A les 18.30 h a la plaça del Portal
Diada Castellera de la Fira amb 
els Xiquets d’Alcover, els Torraires 
de Montblanc i els Xiquets de 
Cambrils. 
A les 21.00 h
Cercavila pel nucli antic. 
A les 22.00 h a la plaça Nova.
Tast de Bandolers. 
A les 22.00 h, al Casal Popular la 
Bretxa
Taverna nocturna amb PD.
A les 00.30 h al Pavelló
Concert de Fira amb Hotel Coc-
hambre i Discochambre. 

DIUMENGE, 8
A les 9.00 h pels carrers de la 
vila 
Matinades pels carrers de la vila 
amb els grallers de la vila d’Alco-
ver.
A les 11.00 h a l’entorn de la pla-
ça del Portal, de l’Església Vella, 
del carrer Major i de l’avinguda 
de Reus
Inici de la mostra d’oficis i arts 
tradicionals, productes gastronò-
mics i degustació de productes de 
la terra. 
A les 11.30 h pels carrers del 
poble
Ruta amb motos pels carrers del 
poble
A les 12.30 h a la plaça del Portal 
i av. De Montblanc
Exhibició dels participants a la VII 
Concentració de Motos i entrega 
de plaques commemoratives i sor-
teig de premis per als participants. 
A les 12.00 h al carrer de les 
Rodes
XXVI Trobada de Gegants.
A les 12.30 h
Els nostres gegants, capgrossos i 
colles convidades faran una cer-
cavila pels carrers del poble, que 
finalitzarà a la plaça Nova, on faran 
una ballada de germanor.

A les 13.00 h al Casal Popular 
la Bretxa
Concert-vermut amb música 
en viu amb el grup Sussanes, 
cantautora rural. 
De les 15.30 a les 16.30 h, a la 
plaça del portal - parada Cafè 
Ciano
Vine i degusta el Cafè Bandoler!
A les 17.00 h. Entrada carrer de 
l’Índia
Convent de les Arts. Túnel del 
Temps 
A les 17.30 h a l’entorn de la 
plaça del Portal, de l’Església 
Vella, del carrer Major i de 
l’avinguda de Reus 
Inici de la mostra d’oficis i arts 
tradicionals, productes gastronò-
mics i degustació de productes 
de la terra. 
A les 18.00 h, al Casal Popular 
la Bretxa, 
Obertura de la Taverna Bando-
lera. 
Entre les 18 h i les 20 h, pels 
carrers de la vila
Espectacle teatral ‘Compte amb 
la bossa’.
A les 18 h / 19 h / 20 h, a Ca 
Cosme. 
Espectacle teatral ‘La Remei i el 
Pigall’. 
A les 18.15 h / 19.15 h / 20.15 h, 
a la plaça d’en Rubert 
Espectacle teatral ‘La dolça llar 
del Bandoler’. 
A les 18.30 h / 19.30 h / 20.30 
h, a la plaça de la Font. 
Espectacle teatral ‘A l’Infern 
pecadors!’. 
A les 18.45 h / 19.45 h / 20.45 
h, a l’Església Vella. 
Espectacle teatral ‘El secret de la 
galeta bandolera’. 

DIMECRES, 11
A partir de 00.30 h, al Pavelló.
III Bandoler Sound Alcover ’17 

DIJOUS, 12
A les 10.30 h des del Pavelló 
fins al Mas de Forès. 
Bicicletada popular.

FESTA MARE DE  
DÉU DEL REMEI
DIUMENGE, 8
A les 09.30 h, des de l’església 
Nova
Servei de transport fins a l’ermita 
del Remei. (També hi haurà 
servei de retorn en finalitzar els 
actes organitzats.)
A les 10.00 h, a l’ermita del 
Remei
Ofrena floral
A les 11.00 h, a l’ermita del 
Remei
Missa solemne en honor de 
la Mare de Déu del Remei. En 
finalitzar la missa es durà a 
terme la tradicional benedicció 
de coques de la Mare de Déu.
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