
Alellencs i alellenques,

Teniu a les mans la programació de la Fil·loxera i de la Festa Major d’en-
guany. Novament, i com que la COVID encara segueix ben present en-
tre nosaltres, es planteja un format de festes semblant al de l’any passat 
caracteritzat bàsicament per espais que permeten el control d’accés, 
per tal de garantir les distàncies i la higiene adequades. 

Tanmateix, i com l’any passat, ens mantenim tossudament decidits i 
decidides a no perdre cap oportunitat de sortir al carrer, de relacio-
nar-nos, de gaudir de la vida i de viure-la amb plenitud. I això justament 
és el que us tornem a proposar amb la Fil·loxera i la Festa Major. En 
els programes d’enguany hi trobareu moltes novetats i activitats per 
a totes les edats, ubicades en diferents espais del poble. Unes festes 
que marcaran novament el punt final de l’activitat al poble abans del 
descans estival.

Aquesta Festa Major comptarà amb un simbòlic pregó d’inici de festa 
a càrrec dels centres escolars del poble. D’aquesta manera s’ha volgut 
posar en valor a tota la comunitat educativa per aquest curs que ara 
acaba, un curs que s’ha superat amb molt bona nota.

Us convidem a participar-hi i a gaudir al màxim dels actes que estan 
preparats. Visca Alella!

L’alcalde,
Marc Almendro 
Campillo

CAL TENIR EN COMPTE

• Ens adaptarem a la normativa que sigui 
d’aplicació en el moment de la festa.

• És necessari reservar les entrades de 
totes les activitats que ho requereixin.

• 30 minuts abans de començar 
l’espectacle, totes aquelles persones 
que no tinguin entrada per a l’actuació 
següent hauran d’abandonar el recinte.

• Es prega puntualitat i paciència.

• En tots els actes i activitats, caldrà 
seguir les indicacions de l’organització, 
de les persones informadores i dels 
cartells informatius.

• Feu atenció a les xarxes socials i a 
la pàgina web de l’Ajuntament per 
possibles canvis d’horaris, d’espais i 
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. 

• Recomanem portar l’entrada 
descarregada al mòbil per evitar al 
màxim el contacte amb paper.

ENTRADES

• Els dies 20, 21, 22 i 23 de juliol només es 
podran adquirir les entrades de manera 
presencial a l’Oficina de Turisme en el 
següent horari: 

Dimarts, dimecres, dijous i diumenge, 
de 10 a 14.30 h 

Divendres i dissabte, de 10 a 14.30 h i de 
15.30 a 17.30 h.

Dilluns tancat. 

• A partir del 24 de juliol també es 
podran adquirir online a www.alella.cat/
festamajor per a aquelles activitats on 
quedin places disponibles.

• Es podran adquirir 6 entrades màxim 
per persona de cada acte, menys les 
entrades per activitats infantils que 
només se’n podran adquirir dues per 
acte (un infant i un adult).

ENTRADAENTRADA
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Segueix la festa a les xarxes
#FMAlella

Tota la informació a 
www.alella.cat/festamajor

© Ajuntament d’Alella, 2021
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DIVENDRES 23 DE JULIOL
20 h
Sortida i arribada al Pavelló
21a Caminada Popular 
Torna la Caminada adaptada per tal que puguem 
gaudir-la amb seguretat. Recorregut aproximat de 
6-8 km per la Vall de Rials.  
Més informació i inscripcions (del 9 al 22 de juliol) 
a alella.cat/festamajor.

DISSABTE 24 DE JULIOL
11 h (accés lliure a partir de les 10.30 h)
Riera principal d’Alella
3r Campionat d’Escultures amb 
motoserra   
Vine a veure la transformació d’un tronc en una 
figura. Exhibició de l’Aizkolari Jose María Aesnaola.
Per participar és obligatori l’ús dels Equips de 
Protecció Individual (EPI). 
Organitza: Trabucaires del Vi d’Alella amb la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Alella. 
Més informació al telèfon 647 476 142 (Quico 
Lluch). Aforament limitat.

DIUMENGE 25 DE JULIOL
19 h
Plaça de l’Ajuntament 
Sardanes amb la Cobla Nova del Vallès
Organitza Agrupació Sardanista d’Alella.

DILLUNS 26 DE JULIOL
16.30 a 20.30 h 
Club de Tennis Alella Sistres 
I Torneig de Pàdel de Festa Major 
Torneig eliminatori amb possibilitat de consolació 
i dos categories Femení C i Masculí C. Partits al 
millor de 3 sets i en cas d’empat es realitzarà un 
supertiebreak a 10 punts. Participació limitada a 8 
parelles per categoria.  
Més informació i inscripcions (del 9 al 22 de juliol) 
a alella.cat/festamajor.

DIMARTS 27 DE JULIOL
19 a 22.30 h 
Club de Tennis Alella Sistres 
I Torneig de Pàdel de Festa Major
Semifinals i finals dels partits amb l’entrega de 
premis a les parelles guanyadores.

DIMECRES 28 DE JULIOL
22 h (accés a partir de les 21 h)
Escola Fabra  
Cinema a la fresca 
El meu germà persegueix dinosaures (Itàlia 2020) 
Director Stefano Cipani.  
Cal reservar l’entrada.

DIJOUS 29 DE JULIOL
19 h (accés lliure a partir de les 18.30 h)
Plaça de l’Ajuntament
Pregó de Festa Major 
Enguany el pregó anirà a càrrec del món educatiu 
municipal. Comptarem amb l’actuació de la colla 
de falcons de Vilafranca.  
Aforament limitat.

20 h (accés a partir de les 19.30 h)
Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Concert de conjunts instrumentals 
d’adults d’Alella Viu la Música 
Concert fruit d’un projecte de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Alella i l’Escola de Música Ressò.  
Cal comprar l’entrada anticipadament (3€).

20 - 24 h
Escola Fabra
Espai Gastroneta 
Food Trucks i vins de la DO Alella. Accés amb 
l’entrada dels espectacles realitzats a l’Institut.

22.30 h (accés a partir de les 22 h)
Escola Fabra
Havaneres amb Port Bo 
Cantada d’havaneres amb un dels grups impulsors 
de la Cantada d’Havaneres de Calella de 
Palafrugell, el grup Port Bo. Enguany recuperem el 
tradicional cremat elaborat per en Quico Lluch.  
Cal reservar l’entrada. 

DIVENDRES 30 DE JULIOL
11 - 14 h 
Carrer Àfrica
Jocs d’aigua 
Cal reservar entrada. 

12 h (accés a partir de les 11.30 h)
Pati de Can Gaza
Hora del Conte 
Els animals de colors amb la companyia Sgratta. 
Activitat adreçada a infants de 0 a 3 anys i les 
seves famílies.  
Cal reservar l’entrada. 

12 - 13.30 h
Vermut de Festa Major 
Els bars i restaurants d’Alella també es vesteixen 
de Festa Major i han preparat un vermut especial 
que consta d’una tapa més una consumició a un 
preu de 5€. Establiments que hi participen: Ca la 
Nena, Cal Barquer, Can Duran, Celler Jordana, 
Companyia d’Alella, El Azahar, El Bodegón de 
Alella, El Racó d’Alella, El Salero, La Gravella, La 
DO Tastets Alella, La Magrana, La Plaça d’Alella, 
La Vinícola, Restaurant Flo, Sicdorac, Umami, Xavi 
Estrany.  
Més informació a alella.cat/festamajor

a partir de les 17 h
Àngel Guimerà entre Can Lleonart i la Plaça 
Fira-Mercat Festa Major

18 h (accés lliure a partir de les 17.30 h)
Can Lleonart
Mural de Festa Major 
Porteu pinzells i recipients buits per a posar-hi 
pintura (com pots de iogurt) i poseu-vos roba que 
es pugui embrutar. També hi haurà berenar per a 
la quitxalla amb la col·laboració de l’Associació de 
Dones Solidàries d’Alella. Aforament limitat.

19 h (accés a partir de les 18.30 h)
Escola Fabra
Concert AMbauka
Aquest grup infantil ens presenta el seu tercer disc 
“De cap per avall”.  
Cal reservar l’entrada. 

19 - 24 h
Escola Fabra
Espai Gastroneta 
Food Trucks i vins de la DO Alella. Accés amb 
l’entrada dels espectacles realitzats a l’Institut.

20.30 h (accés a partir de les 20 h)
Escola La Serreta
Espectacle musical amb els Timbalers 
del Vi i els Timbalers del Most
Cal reservar l’entrada.

22 h (accés a partir de les 21.30 h)
Escola La Serreta
Espectacle pirotècnic amb els Diables, 
els Diablons i els Timbalers del Vi d’Alella 
Cal reservar l’entrada.

23 h (accés a partir de les 22.30 h)
Escola Fabra
DALTON BANG
Us captivarà el cor a base de bona música que va 
des dels hits dels 70, passant per la patxanga i els 
temes més actuals de l’escena cultural del país.  
Cal reservar l’entrada.

DISSABTE 31 DE JULIOL
9 h 
Sortida i arribada a les Pistes d’atletisme
I Cursa de la Pera 
Veniu de verd, groc o disfressades de pera, en 
aquesta cursa el més important és passar-ho bé i 
riure una estona sense perdre el ritme.  
Més informació i inscripcions (del 16 al 29 de juliol) 
a alella.cat/festamajor. 

10 a 12 h 
Pl. de l’Ajuntament - Local de l’Associació
24è Concurs de dibuix infantil  
Concurs per infants de 3 a 12 anys, organitzat per 
l’Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella. 
Diploma i obsequi a tots els participants.

10 - 22 h
Àngel Guimerà entre Can Lleonart i la Plaça 
Fira-Mercat Festa Major

11 h (accés a partir de les 10.30 h)
Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Duet Daura 
Un taller infantil i familiar per donar a conèixer 
quins són alguns dels instruments tradicionals més 
coneguts del Pirineu i de la resta de Catalunya.  
Cal reservar l’entrada. 

12 - 13.30 h
Vermut de Festa Major 
Els bars i restaurants d’Alella també es vesteixen de 
Festa Major i han preparat un vermut especial que 
consta d’una tapa més una consumició a un preu 
de 5€. Establiments que hi participen: veure dia 30. 
Més informació a alella.cat/festamajor

18 - 20 h
Pati de Can Lleonart
Espai de Circ 
Un taller de circ amb 17 estacions per gaudir 
en família jugant amb material de circ basat 
en l’equilibri, la destresa i les habilitats dels 
participants.  
Cal reservar entrada.  
18 h
Can Lleonart
Taller de cuina de Peres Farcides 
Taller de cuina a càrrec de la Montserrat i la Carme 
Figueras. Aprèn la recepta més popular d’Alella. 
Cal inscripció prèvia a www.alella.cat/festamajor.  

18 - 20 h
Pati de Can Lleonart
Exposició dels millors dibuixos del 
24è concurs de dibuix infantil
19 h (accés a partir de les 18.30 h)
Escola Fabra
Versions per Xics... i no tan xics 
Projecte musical dirigit al públic familiar. Posada en 
escena teatral, repassant les principals cançons 
que escolten actualment els infants i públic familiar 
en general.  
Cal reservar l’entrada.

20 h 
Plaça de l’Ajuntament
Repic de campanes a càrrec de Pere 
Xarrié (campaner d’Alella) 
20 - 24 h
Escola Fabra
Espai Gastroneta 
Food Trucks i vins de la DO Alella. Accés amb 
l’entrada dels espectacles realitzats a l’Institut.

20.30 h 
Casal d’Alella
Concert Kirias 
El grup format per Mireia Vilaseca, Ona Gispert, 
Monica Badia i Narcís Perich.  
Organitza Casal d’Alella. Més informació i entrades 
al Casal d’Alella. 

21 h (accés a partir de les 20 h)
Escola Fabra
Espectacle Bona Gent 
Quim Masferrer pensa que 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. Un espectacle ple de veritat. 
Un espectacle honest. Un espectacle on Quim 
Masferrer vol ser el teu espectador.  
Cal comprar l’entrada anticipadament (1€).

23 h (accés a partir de les 22.30 h)
Escola Fabra
Pirates Rumversions 
Un espectacle fresc, dinàmic i inoblidable per 
gaudir de les cançons d’ahir, d’avui i pròpies 
a ritme de la rumba catalana, aquesta fusió fa 
partícep a la gent i l’embolica fins que la seva 
ànima… serà abordada pels pirates formant part 
d’aquest vaixell imaginari i “ritmero” on “la vida 
pirata es la vida mejor”.  
Cal reservar l’entrada. 

DIUMENGE 1 D’AGOST
10 h 
OrientAlella: Cursa d’orientació en 
equip 
El COVID us ha fet perdre el Nord? Amb l’ajuda 
de brúixoles i mapes el tornarem a trobar. 
Per participar cal organitzar un grup de 4 a 6 
persones amb un mínim d’una persona adulta.  
Més informació i inscripcions (del 16 al 29 de 
juliol) a alella.cat/festamajor.

10 - 22 h
Àngel Guimerà entre Can Lleonart i la Plaça 
Fira-Mercat Festa Major
11 h (accés lliure a partir de les 10.30 h)
Plaça de l’Ajuntament
Plantada dels Gegants d’Alella 
En Feliu i la Madrona estrenen vestits, veniu a 
veure’ls!

11 h
Les golfes de Can Lleonart
Lliurament de premis del 24è 
concurs de dibuix infantil 
Enguany degut a les mesures establertes, el 
lliurament dels premis del Concurs de Dibuix 
serà només per les persones guanyadores.

12 h (accés lliure a partir de les 11.30 h)
Carrer de la Vinya
Splash Slide 
Vine a refrescar-te en aquest súper tobogan urbà.

12 h 
Església d’Alella
Ofici solemne de Sant Feliu, patró 
d’Alella

12 - 13.30 h 
Vermut de Festa Major 
Els bars i restaurants d’Alella també es vesteixen 
de Festa Major i han preparat un vermut especial 
que consta d’una tapa més una consumició a un 
preu de 5€. Establiments que hi participen: veure 
dia 30. Més informació a alella.cat/festamajor.

18 - 20 h 
El Bosquet 
Gimcana d’aventura 
Si ets prou hàbil i et mous bé per les alçades, 
aquesta és la teva activitat, gaudeix de la natura i 
supera totes les proves, passant per tirolines i un 
circuit d’obstacles.  
Cal reservar l’entrada.   

18 - 20 h 
Escola Fabra 
Humor amarillo 
Gimcana esbojarrada amb diferents proves i 
dificultats, així que us caldrà roba còmode i que 
es pugui embrutar. Activitat recomanada a partir 
de 12 anys.  
Cal reservar l’entrada.  

18 - 20 h 
Pati de Can Lleonart 
Andròmines 
De la idea de barrejar les tres R del reciclatge 
(Reduir, Reciclar i Reutilitzar) i el món del joc 
neix: Andròmines. Crear jocs a partir de material 
reutilitzat és l’objectiu, creant un espai de diversió 
amb jocs de tota la vida.  
Cal reservar l’entrada. 

19 h (accés a partir de les 18.30 h)
Escola Fabra 
Concert amb l’Orquestra Rosaleda 
És una Orquestra amb “classe” per tota “classe” 
de públic, amb un repertori de tots els estils 
per a qualsevol ocasió on la música sigui la 
protagonista i amb una llarga experiència damunt 
dels escenaris. Cal reservar l’entrada. 

19 - 24 h
Escola Fabra
Espai Gastroneta 
Food Trucks i vins de la DO Alella. Accés amb 
l’entrada dels espectacles realitzats a l’Institut.

22.30 h (accés a partir de les 22 h)
Escola Fabra 
Gran ball de gala amb l’Orquestra 
Rosaleda 
Cal reservar l’entrada. 

00.30 h
Castell de focs 
Final de festa amb la col·laboració dels Diables del 
Vi d’Alella.

DIVENDRES 23 DE JULIOL
18.30 H 
Inauguració LandArt 
Un grup de joves artistes alellenques coordinat 
per l’artista Isabel Sabaté ha estat preparant una 
exposició per gaudir-ne durant els tres dies de la 
Fil·loxera, Dialogant amb la natura, les plagues, la 
nostra petjada i les relacions.

19.30 A 01 H 
Festamorfosi  
Al pati de Can Gaza.  
Tast de vins naturals, sopar, espectacle 
d’improshow amb l’actriu alellenca Georgina 
València i concurs per equips. L’equip guanyador 
serà premiat amb un sopar a la Barraca dels 
Garrofers.
Preu: 15€. Apunta’t amb el teu equip, màxim de 
6 persones.
Activitat per a joves majors de 18 anys.

DISSABTE 24 DE JULIOL
10 H 
Competició Skate 
A l’Skatepark.
Apunta’t a fer una jam sessió d’street i rampa al 
ritme de la música. Comptarem amb el jurat més 
divertit del Maresme per puntuar l’estil, la potència 
i la dificultat. 

11 H 
Habitatge: l’estat de la qüestió 
Al Bosquet d’Alella.
Taula rodona per parlar del dret a l’habitatge, 
alternatives d’accés, els lloguers i com ens 
afecta la situació. Comptarem amb la Xarxa del 
Baix Maresme, la Xarxa de Masnou, el Sindicat 
d’Habitatge de Mataró, Col·lectiu La Gaietana i 
una persona del pis alliberat Altamira.

17.30 - 20.30 H 
Bubble football i lasertag 
Al Pavelló Esportiu Municipal.
Reuneix el teu grup d’amistats i vine a jugar a 
bubble football. També, podràs descarregar 
adrenalina amb una partida de lasertag.  

18 - 20 H 
Taller de Ceràmica 
A les Antigues Escoles Fabra.
Quan t’omples les teves mans de fang, tens una 
connexió especial amb la matèria. Descobreix una 
manera ideal per relaxar-te i aprendre a treballar 
amb les mans. Diverteix-te amb les diferents 
tècniques i deixa explorar la teva creativitat.  

A PARTIR DE LES 20 H
Concerts 
A l’Escola Fabra.
A les 20.30 h espai de foodtrucks per sopar 
a preu popular tot escoltant les PD Marranes. 
Després, concert de Santa Salut i The Tyets.
Hi haurà servei de barra. També, La Base, Punt 
Lila i servei de bus gratuït.
Cal afagar l’entrada gratuïta prèviament.

DIUMENGE 25 DE JULIOL
11.30 A 13.30 H 
Fira d’Artesania i vermut musical 
A la Plaça d’Antoni Pujadas.
Fira d’artesania amb artistes locals i vermut a so 
de música amb artistes locals.  

17 A 18.30 H 
Scaperoom
A la Plaça d’Antoni Pujadas.
Ha succeït un fet misteriós a Alella. Amb el teu 
equip podreu ser el primer a resoldre la incògnita? 
El major scaperoom simultani que s’ha viscut a 
Alella. El temps i la resta dels equips són el major 
rival, però la major virtut és estar alerta de tot allò 
que va passant i fer servir l’enginy, la cooperació i 
la comunicació. Apunta’t amb el teu equip, màxim 
de 5 persones.

19 H 
Vesprada de dansa i música 
A Can Gaza 
Gaudeix d’un vespre de dansa i música amb 
artistes locals. 

Recorda!  
Inscripció obligatòria a totes les activitats.

MÉS INFORMACIÓ DEL 
PROGRAMA A  
alella.cat/lafiloxera 

 @agora_alella
 615 844 715

#filoxeradalella

INSCRIPCIONS I ENTRADES

Presencialment a l’Oficina de 
Turisme a partir del 13 de juliol
(alella.cat/oficinadeturisme)

En línia a partir del 15 de juliol 
a alella.cat/lafiloxera 

ENLLAÇ AL PROGRAMA


