
dissabte 27 de juny de 2015 

 09:00 h - pels carrers de la Vila 

MATINADES amb la Batucada Kukupraks 

 10:30 h - Pl. Lluís Companys 

BITLLES CATALANES  
 org. Escola d'Adults i Llar de Jubilats 

 11:00 h - des de la Plaça Nova 

GIMCANA INFANTIL (es recomana als participants portar 

roba d'esport, còmode i que es pugui embrutar) 

 12:00 h - Pavelló Municipal d'esports 

Exhibició de PATINATGE ARTÍSTIC amb MÚSICA EN 
DIRECTE  org. Club Patí Alcover i EMMA  

 12:30 h - Església Vella 

INFLABLES PER ALS MÉS PETITS  

 13:30 h - Església Vella 

VERMUT SOLIDARI - els diners recaptats es destinaran als 

damnificats pel Terratrèmol del Nepal.    
org. Casal Popular la Bretxa 

 14:30 h - Al cercle d'Amics 

DINAR POPULAR DE LES ENTITATS org. Cercle d'Amics  

 

 16:00 h - al Camp de Futbol Municipal 

MEMORIAL SERRA - MANÉ, torneig quadrangular de 
veterans   org. CE Alcover 

 17:30 h - des del Cercle d'Amics* 

CERCAVILA pels carrers de la Vila amb el Ball de 
Diables Bruixots d'Alcover, la Banda de l'EMMA, 
Martjor Entreteniment i els Grallers d'Alcover 

 18:30 h - a la Plaça del Portal 

ACTUACIÓ CASTELLERA amb els Xiquets d'Alcover, 
els Brivalls de Cornudella i la Colla de la Il·lusió 

 23:30 h - Terrassa del Cercle d'Amics 

CONCERT FI DE FESTA  amb el grup local 
ALLCOVERS i els PERE ANTON I TU 
i a més podràs gaudir de JOCS D'ORDINADOR  a 
càrrec del col·lectiu de programari Lliure Hacklab 
Valls 
 

...i si t'agafa gana recorda que del 26 al 28 de juny pots 

gaudir de l'Alcopica - Alcover de Tapes 

 

*Recorregut  del Correfoc: Portal > església vella > C .Major > C. forn Xic > c. 
Bisbe Barberà > pl. Nova > M. Domènech > C. Amorós > C. Costeta > pl. Cosme 
Vidal > C. Major > pl. Església Vella > Portal  
Es recomana als botiguers i veïns que tapin vidres de portes i finestres i que 
durant l’acte retirin les banderes que tinguin penjades als balcons


