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Portada   
Mar Torrano Matalí, guanyadora del 12è Concurs de Cartells de Festa Major

ELS ESPAIS DE LA FESTA

Espai d’arts escèniques Casal d’Alella
Carrer de santa Teresa, 9

Pavelló Municipal Abelardo Vera 
Passeig de la Creu de Pedra, 29-31

Institut Alella 
Avinguda del Bosquet, 5

Escola Fabra 
Avinguda del Bosquet, 7

Escola La Serreta 
Núria 26-28

Segueix la festa a les xarxes
#FMAlella

Tota la informació a 
www.alella.cat/festamajor

L’Ajuntament d’Alella i la Comissió de Festes es reserva el dret de modificar aquest 
programa si les circumstàncies ho exigeixen.



Veïnes i veïns d’Alella,

Com bé sabeu, enguany hem viscut i estem vivint les festes 
populars d’una manera extraordinària. La situació que estem 
passant ens ha obligat a repensar tot el format i la manera de 
gaudir la festa. Per això, com que ens cal fer més comunitat 
que mai, hem repensat totes les festes i activitats per trobar un 
encaix amb la nova normalitat.

Així doncs, al programa que teniu a les mans hi trobareu la 
programació de la Festa Major, que marca any rere any el 
punt final de l’activitat al poble abans del descans estival. Al 
setembre, malgrat la situació actual, ens retrobarem i comen-
çarem el curs amb una edició especial, donada la situació, 
de la Festa de la Verema.

Ara però, ens toca gaudir d’aquest moment que vindrà amb 
totes les mesures de seguretat corresponents. D’una banda, i 
per tal d’organitzar millor l’assistència, tingueu en compte que 
les activitats tindran aforament limitat i que caldrà reservar 
gratuïtament les entrades de totes les activitats. Així doncs, 
us recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil per 
evitar al màxim el contacte amb el paper i serà necessari 
arribar als espais de representació amb antelació per facilitar 
l’entrada esglaonada. Per altra banda, l’ús de la mascareta 
serà obligatori  i a totes les activitats està previst mantenir 
una distància de seguretat entre persones d’un metre i mig. A 
més a més, comptarem amb la presència d’agents cívics per 
recordar les mesures a seguir en cada moment.

Totes aquestes mesures extraordinàries, ens han de servir per 
poder sortir al carrer un any més i gaudir de la festa amb 
seny, amb respecte, civisme i germanor, però sense que falti 
el ritme, els riures i l’alegria.

Per últim, deixeu-me agrair en nom de tot el poble, la implica-
ció, l’esforç i el compromís de totes les persones i associaci-
ons que han fet possible aquesta edició tant diferent. 

Gaudim del poble fent poble! Visca Alella!

Marc Almendro i Campillo
Alcalde



DIVENDRES 24
20 h
Inici El Bosquet
La Caminada s’adapta per no 
aturar-se! 
Inscripcions a alella.cat/caminadaFMAlella

DEL 27 DE JULIOL AL 1 D’AGOST
Concurs de Cuina digital   
L’únic que has de fer és una fotografia amb 
el plat i la recepta i enviar-ho tot per correu 
electrònic a alella.festes@alella.cat. Els premis 
es faran públics el 2 d’agost a alella.cat. 
Concurs de Decoració de balcons 
Decoreu el balcó i pengeu la fotografia 
a les xarxes socials amb el hashtag 
#balconsFMAlella i etiquetant a l’Ajuntament 
d’Alella. Els premis es faran públics el 2 
d’agost a alella.cat.

DEL 30 DE JULIOL AL 2 D’AGOST
Mural de Festa Major edició digital 
Entra a https://padlet.com/festesalella/
dm7hilvcf31hueps i penja el teu dibuix o 
dibuixa el que vulguis. També podràs veure els 
dibuixos dels altres artistes. 

DIJOUS 30 DE JULIOL
19.30 h (accés a partir de les 19 h)
Pl. de l’Ajuntament 
Pregó de Festa Major, a càrrec 
d’Enriqueta Alcaraz Ferrer, doctora de família 
i comunitària, vinculada al món associatiu i 
sanitari d’Alella. 
No cal reservar entrada.
20 h 
Pl. de l’Ajuntament 
Repic de campanes
21 h (accés a partir de les 20 h)
Institut d’Alella
Sessió infantil de cinema a la fresca 
Hotel Transilvània 3
23.30 h (accés a partir de les 23 h)
Institut d’Alella
Sessió adulta de cinema a la fresca 
Déu meu, però què t’hem fet?
de 20 a 24 h 
Institut d’Alella
Espai Gastroneta  
Food Trucks i vins de la DO d’Alella.

DIVENDRES 31 DE JULIOL 
Diversos establiments* 
Vermut de Festa Major  
Els bars i restaurants d’Alella també es 
vesteixen de Festa Major i han preparat un 
vermut especial pels 4 dies de festa.
Canal YouTube Ajuntament
Som Poble Som Festa a càrrec de la 
Coral Polifònica Joia d’Alella
10.30 h (vàries sessions)
Escola la Serreta
L’art de les bombolles 
Activitat familiar per descobrir el món de les 
bombolles.
12 h (accés a partir de les 11.30 h)
Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Hora del Conte. La Granja Menuda 
amb Cia Patawa 
Entreteniment sensorial entre cançons i 
rodolins, adreçat a infants de 0 a 3 anys.
19.30 h (accés a partir de les 19 h)
Escola Serreta
Espectacle Musical amb els Timbalers de 
la Serreta, els Timbalers del Vi i els Timbalers 
del Most
21 h (accés a partir de les 20 h) 
Institut d’Alella
Actuació musical Esteban Matuque
22 h (accés a partir de les 21.30 h)
Escola Fabra
Raval amb els Diables, els Diablons 
i els Timbalers del Vi d’Alella
23.30 h (accés a partir de les 23 h)
Institut d’Alella
Nit còmica. Improshow i Eva Cabezas 
de 20 a 24 h 
Institut d’Alella
Espai Gastroneta 
Food Trucks i vins de la DO Alella.

LES ACTIVITATS, ENGUANY, AMB AFORAMENT LIMITAT.
CAL ADQUIRIR L’ENTRADA PRÈVIAMENT.



DISSABTE 1 D’AGOST
Diversos establiments*  
Vermut de Festa Major 
Els bars i restaurants d’Alella també es 
vesteixen de Festa Major i han preparat un 
vermut especial pels 4 dies de festa.
Canal YouTube Ajuntament
Festa Major digital amb els Trabucaires 
del Vi d’Alella
de 10 a 14 h (vàries sessions)
Hort de la Rectoria
Pintem juntes la història. Pel passat 
i el futur de totes 
Participa al mural organitzat per La Tribu 
Feminista. Porta roba vella i un pinzell gran 
per deixar la teva empremta en la lluita 
feminista.
11 h (vàries sessions)
Escola La Serreta
Jugacirc 
Jocs de carrer on hi trobareu sis carpes de 
circ.
19 h (accés a partir de les 18.30 h)
Institut d’Alella
Espectacle Superherois 
Pop per Xics ens presenten un espectacle 
musical i teatral.
20 h (accés a partir de les 19.45 h)
El Bosquet
Infantil de Laser Tag 
Si tens entre 7 i 11 anys vine a gaudir del joc 
interactiu a l’aire lliure.
21 h (accés a partir de les 20.45 h)
El Bosquet
Juvenil de Laser Tag 
Si tens entre 12 i 16 anys vine a gaudir del 
joc interactiu a l’aire lliure.
22 h (accés a partir de les 21.30 h)
Institut d’Alella
Concert Gatmons
24 h (accés a partir de les 23.30 h)
Institut d’Alella
Concert Raül Moya 
de 20 a 24 h 
Institut d’Alella
Espai Gastroneta 
Food Trucks i vins de la DO Alella.

DIUMENGE 2 D’AGOST
Diversos establiments*  
Vermut de Festa Major 
Els bars i restaurants d’Alella també es 
vesteixen de Festa Major i han preparat un 
vermut especial pels 4 dies de festa.
Canal YouTube Ajuntament
I Mostra de dibuix infantil a Alella 
Recordant 24 anys del concurs de dibuix 
infantil organitzat per l’Associació Dones 
Montserrat Roig d’Alella.
De 8 a 13.30 h 
Club Esportiu Serra Marina
Festival Alella Running 
Vine a pista i fes la volta a tope!  
L’entrega de premis serà el mateix diumenge 2 
d’agost a les 13:45
11 h (vàries sessions)
El Bosquet
Gimcana d’aventura 
Tirolines i un circuit d’obstacles.
18 h (vàries sessions)
Escola Fabra 
Tarda de Jocs infantils 
12 jocs gegants, atractius i educatius per a 
tots els gustos i edats.
19 h (accés a partir de les 18.30 h)
Institut d’Alella
Mag Màgia amb Enric Magoo 
Un espectacle amb jocs de mans i musicals 
amb humor i bon rotllo.
22.30 h (accés a partir de les 22 h)
Institut d’Alella
Havaneres amb el Grup Peix Fregit
24 h 
Ajuntament
Fi de festa amb Castell de focs  
de la mà dels Diables del Vi d’Alella

LES ACTIVITATS, ENGUANY, AMB AFORAMENT LIMITAT.
CAL ADQUIRIR L’ENTRADA PRÈVIAMENT.

* Azahar, Bar Casal d’Alella, Viñallonga, Ca 
la Nena, Cal Barquer, Can Duran, Celler 
Jordana, Companyia d’Alella Celler i Taverna, 
El Bodegón de Alella, El Racó d’Alella, El 
Renaixement, el Salero de Alella, Els Garrofers, 
Frankfurt Parera, La DO Alella, La Magrana, 
La Plaça d’Alella, La Vinícola, Masia la Vinya, 
Restaurant Flo, Restaurant Masia Mas Coll, 
Vermuteria Xavi Estrany.



INFORMACIÓ PRÀCTICA

Tots els actes són gratuïts però cal adquirir 
prèviament l’entrada:

18, 19, 21 i 22 de juliol

Online  
https://www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-dalella 
Presencialment a l’Oficina de Turisme d’Alella 
en el següent horari:

o Dimarts, dimecres, dijous i diumenge, de 10 a 14.30h 
o Divendres i dissabte, de 10 a 14.30h i de 15.30 a 17.30h.
o Dilluns tancat. 

A partir del 23 de juliol

Únicament online

Quantes entrades pot adquirir cada persona? 
Es podran adquirir 10 entrades màxim per cada acte, excepte les entrades 
per activitats infantils que només es podran adquirir 2 entrades per acte (una 
d’infantil més una d’adult).

Fins quan puc adquirir l’entrada online? 
Fins 1 hora abans de l’inici de l’activitat.

Serà necessari arribar a les activitats amb antel·lació? 
Per tal de fer una entrada esglaonada, s’obriran les portes 30 minuts abans.

Serà necessari portar l’entrada impresa? 
NO, es recomana portar l’entrada en format digital, descarregada al mòbil.



Cal recordar que en l’edició d’enguany de la Festa Major serà 
necessari complir en tot moment les indicacions de les autoritats 
sanitàries. Per això farà falta tenir en compte:

· L’organització s’adaptarà a la normativa que sigui d’aplicació en 
el moment de la festa.

· Per tal d’organitzar millor l’assistència, cal reservar les entrades de 
totes les activitats.

· Obligatori ús de mascareta.

· Es prega puntualitat i paciència.

· A tots el espais cal mantenir una distància de seguretat entre 
persones de 1,5 metres.

· En tots els actes i activitats, caldrà seguir les indicacions de  
l’organització, dels vigilants i dels cartells informatius.

· Cal estar atents a les plataformes de l’Ajuntament, en cas que 
sigui necessari, a canvis d’horaris, d’espais i fins i tot a possibles 
cancel·lacions d’alguns actes.

· Serà necessari arribar als espais de representació amb un mínim 
de 30 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada.

· Es recomana portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar al 
màxim el contacte amb paper.

MESURES DE SEGURETAT COVID-19



Què volem fer?

Qui hi pot participar?

Com i quan participar-hi?

Procés de participació 
de la diagnosi de la Festa Major

PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALELLA 

1 2 3Realitzar 
una diagnosi 
participativa 
sobre la identitat 
de la Festa Major.

És important tenir clar que no cal que durant tot el projecte ho 
estiguem debatent tot entre tots, sinó que trobarem moments 
que hi participa més gent perquè el projecte així ho requereix i 
moments més de consulta o de treballar-hi les persones que estan 
més implicades en l’organització del procés.

La nostra intenció és garantir la màxima diversitat de veus i 
persones que viviu al poble i treballeu per ell, per així fer la Festa 
Major de l’any vinent més diversa, enriquidora i participativa.

Hi participaran 

Càrrecs electes

Personal tècnic municipal

Associacions 

Col·lectius ciutadans

L’Ajuntament d’Alella inicia un procés participatiu que finalitza el 2021 per buscar opinions 
compartides i fer una anàlisi de la Festa Major. La participació comporta un cert temps, i no és un 
fet puntual sinó que és la suma de molt moments, i per això en diem procés. 

Volem que tu formis part d’aquest projecte amb la teva opinió i des de la teva vivència sobre 
què significa per a tu la Festa Major. Per això et presentem les bases i les diferents maneres que 
tindràs per participar-hi durant aquest any.

Analitzar 
quin és el seu eix identitari i 
altres elements que 
influeixen en la seva 
organització.

Crear xarxa 
entre els diferents agents del 
poble: entitats, ciutadania a títol 
individual, ajuntament, escoles, 
espais culturals, etc. 

Elaboració de 
proposta de les 

bases del projecte.
Constitució del 

grup motor.

Constitució de grup 
de treball 

polític-tècnic.
Primera sessió de 

treball de les 
comissions de 

seguiment.

Enquesta ciutadana.
Segona sessió dels 
grups de treballs.

Jornada de 
participació.

Tercera sessió dels 
grups de treball.

Segona sessió de les 
comissions de 

seguiment.

Debats temàtics.
Procés participatiu 

àmbit escolar i 
institut.

Quarta sessió dels 
grups de treball. 

Cinquena sessió 
grups de treball. 

Tercera sessió 
comissions 
seguiment.

Presentació dels 
resultats i aprovació.
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alella.participacio@alella.cat                         667 554 970                #participaFMAlella



AMB LA COL·LABORACIÓ DE 
Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Club d’Atletisme Serra Marina 
Colla infantil dels Diables del Vi d’Alella 

Colla de Diables del Vi d’Alella 
La Tribu Feminista

Parc Serralada Litoral 
Sr. Pere Xarrié, campaner d’Alella 

Timbalers de la Serreta
Timbalers del Most d’Alella 

Timbalers del Vi d’Alella
Trabucaires del Vi d’Alella

Establiments d’Alella

AMB EL SUPORT DE 

ORGANITZA 
Ajuntament d’Alella
Comissió de Festes


