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LA FESTA DE LES JOVES I
ADOLESCENTS D’ALELLA

Alellencs i alellenques,

Enguany restablim els programes festius amb tota la seva esplendor, amb
els actes més tradicionals i l’estrena de noves propostes, que us convidem a descobrir en el programa que teniu a les vostres mans. Una programació dissenyada amb la complicitat de la ciutadania i les entitats, que
tornen amb més força i que han treballat de valent perquè els alellencs i
les alellenques en puguem gaudir.
Començarem amb La Fil·loxera, la festa organitzada per i per a les persones joves i adolescents del poble, que inclou concursos, comèdia, concerts, tallers, art i molt més. I acabarem amb la Festa Major, recuperant el
centre del poble com l’escenari principal, i amb un pregó ben especial a
càrrec del Club Futbol Alella amb motiu del seu centenari.
Són més d’una seixantena d’activitats pensades per a tots els gustos i
per a tota mena de públic, amb la voluntat que tothom pugui trobar el seu
espai, el seu moment especial, en aquestes dues setmanes de juliol.
Us convido a participar i gaudir de la festa i del poble i fer-ho, un cop més,
des del respecte i la convivència.

Podeu tastar els
pintxos del 21 al
24 de juliol, per
un preu de 2,5 €
(sense beguda).

Can Balcells

La Magrana

La DO Tastets d’Alella

Can Flo

Celler Jordana

La Vinícola

La Plaça d’Alella

Per unes festes
segures i lliures de
violències masclistes
i LGTBIQ+ fòbiques
0,15

Taller de peres farcides

TEST ALCOHOLÈMIA

Taller de cuina a càrrec de les germanes Montserrat i Carme Figueras. Aprèn a fer la
recepta més tradicional d’Alella!
Cal fer inscripció prèvia a alella.cat/festamajor
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L’alcalde,
Marc Almendro
Campillo

El pintxo és la pera!
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Després de dos anys de restriccions obligades, tornem a retrobar-nos i
recuperar el nostre ritme festiu de l’estiu amb més ganes que mai de compartir les places i carrers del poble. La Fil·loxera i la Festa Major de Sant
Feliu són una oportunitat magnífica per reprendre el batec de la nostra
vida col·lectiva.

Amb el suport de

Per les peres farcides: el plat s’ha de presentar amb dues
peres farcides amb suc. Premis al millor plat i a la millor
presentació.

Comissió de Festes i Grup Motor de la Fil·loxera

Per els plats cuinats amb peres: la presentació és lliure,
però ha de contenir la quantitat suficient per a ser tastat pel
jurat. Premis al millor plat i a la preparació més original.

INFO TRANSPORT
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ESPAI DE CURES
En cas d'agressió masclista
o LGTBIQ+ fòbica adreçat al
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Organitza

INFO DROGUES

ALIMENTS

RACÓ CHILL OUT

EDUCADORS/ES
DE CARRER

ATENCIÓ A LA
VIOLÈNCIA SEXISTA
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L’Ajuntament d’Alella i la Comissió de Festes es reserven el dret de modificar aquest
programa si les circumstàncies ho exigeixen.

Amb la col·laboració de
Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella, Associació Dones Solidàries,
Associació Sardanista, Colla infantil dels Diables del Vi d’Alella, Colla de Diables
del Vi d’Alella, Colla de Gegants, Capgrossos i Grallers d’Alella, Esplai Guaita’l,
Establiments d’Alella, Sr. Pere Xarrié, campaner d’Alella, Sra. Carme Figueras
Culla, Sra. Maria Teresa Figueras Culla, Sra. Montse Figueras Culla, Timbalers
del Most d’Alella, Trabucaires del Vi d’Alella, Timbalers del Vi d’Alella, KM0

2a cursa de la pera
Cursa popular urbana de 5 km. Veniu a córrer vestides 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. I si no vols córrer però ens pots ajudar fent de punt de control al recorregut,
envia un correu a esports@alella.cat
Inscripcions del 15 al 28 de juliol a alella.cat/festamajor

DL B 12105-2022

Cartell
© Marina Sáez,
guanyadora del
14è Concurs
de Cartells de
Festa Major

Si vols participar només cal que portis els plats cuinats a
casa, el dissabte 30 de juliol, a les 18.30, a les golfes de
Can Lleonart. No cal que els presenti la mateixa persona
que els ha cuinat. Es pot participar indistintament a un o als
dos concursos.

AIGUA FRESCA

24

22è Concurs de peres farcides
4t Concurs de plats cuinats amb peres

JUL

Molt bona Fil·loxera i molt bona Festa Major!

@agora_alella
615 844 715
#filoxeradalella

alella.cat/lafiloxera

DIMARTS 19 I DIMECRES 20
DE JULIOL
18 h
Can Lleonart

Taller de peres farcides

DIJOUS 28 DE JULIOL
19 h
Plaça de l’Ajuntament

Pregó de Festa Major
Taller de cuina
a càrrec de la
Montserrat i la
Carme Figueras.
Més informació
i inscripcions:
alella.cat/
festamajor

DEL 22 DE JULIOL A L’1
D’AGOST
a partir de les 18 h

Riera Principal

Fira d’atraccions

Fins al 1 d’agost, atraccions per a tots els
gustos: llits elàstics, autos de xoc, cavallets, el
tren de la bruixa, el pop, “el toro loco”... i molt
més, en horari de 18 a 23 h els dies feiners
i diumenges, i de 18 a 24 h de la matinada
divendres, dissabtes i vigílies de festius.

El pregó d’enguany
anirà a càrrec del
Club de Futbol
Alella, coincidint
amb l’any del
centenari de
l’entitat, a més
comptarem amb
una exhibició de
la colla Falcons de
Vilafranca.

20.30 h
Plaça de l’Ajuntament

Espectacle itinerant “a la Fresca”

La companyia Cirquet confetti ens presenta un
espectacle còmic, per a tots els públics, on tres
personatges i una cadira gegant surten a prendre
la fresca, generant diferents situacions còmiques
al llarg d’un recorregut pel centre del poble.

DIVENDRES 22 DE JULIOL
Pavelló

10 h
Riera principal d’Alella

4t Campionat d’escultures amb
Motoserra

Vine a veure la transformació d’un tronc en una
figura. Per participar és obligatori l’ús dels Equips
de Protecció Individual (EPI).
Organitza: Trabucaires del Vi d’Alella
Més informació al 647 64 61 42 (Quico Lluch).

DILLUNS 25 i DIMARTS 26 DE
JULIOL
17 a 19 h
Clubs de tennis Alella Sistres i Can Teixidor

2n Torneig de Pàdel de Festa Major
Preu: 11 €. Més informació i inscripcions a
alella.cat/festamajor

21 h
Hort de la Rectoria

Actuació grup local La Kozmic Band

Aquesta banda local fa una revisió dels temes més
emblemàtics de Janis Joplin, recuperant l’esperit
de l’època oferint un show de Rock Blues d’alt
voltatge amb l’actitud enèrgica que caracteritza els
grups de rock dels 60.

Servei de bar

Cinema a la fresca

DIVENDRES 29 DE JULIOL
a partir de les 17 h
Rambla d’Àngel Guimerà

Fira-Mercat Festa Major

Venda de productes alimentaris de catalogació
artesana, ecològica, de proximitat o similiar, així
com productes artesans.
18 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. Activitat adreçada a
totes les edats.

Porteu una pistola d’aigua i veniu a jugar a la guerra
de farina i aigua de colors. Per acabar d’enguarrarnos, ens ficarem a la bassa de fang.
18 h
Can Lleonart

Juga Menut

23.30 h
Hort de la Rectoria

18-20 h
Can Lleonart

Correfoc amb els Diables del Vi
d’Alella

La banda del coche rojo

Bufen nous aires al panorama musical i aquesta
brisa es deixa sentir en el repertori de la Banda
del Coche Rojo, que aposta per músiques que
connecten amb les noves generacions. Premi ARC
2016 al millor grup de versions.

Espai Gastroneta

22 h
Hort de la Rectoria

21a Guerra guarra i remullada amb
l’esplai Guaita’l

Mesures de seguretat: alella.cat/festamajor

22.30 h
Inici c. de les Heures i Torrent Vallbona

20-24 h
Hort de la Rectoria

21-24 h
Hort de la Rectoria

13 h
Riera Principal (sota el pont de l’autopista)

Combinació de jocs per no deixar ningú assegut
a la cadira. Els nens i les nenes de 0 a 3 anys
s’endinsaran en una bombolla de sensacions
formada per 15 plafons/jocs de 7 m. de diàmetre de
terra tou pensat exclusivament per a que gaudeixin.
A més hi haurà 45 jocs tradicionals, repartits en
sis estructures de fusta, per a potenciar l’agilitat,
l’equilibri, l’habilitat i l’organització.

DJ

22a Caminada Popular

DISSABTE 23 DE JULIOL

Vine a passar una tarda de percussió pels carrers
d’Alella amb els Timbalers del Most. Vegeu el
recorregut a alella.cat/festamajor

01.30 h
Hort de la Rectoria

21 h

Ja tenim de nou la Caminada en la seva versió
nocturna. Començarem amb la darrera llum del dia
i acabarem de nit.
Porteu aigua, bon calçat, frontal o llanterna i ganes
de caminar. Finalitzarem fent un entrepà a la zona
exterior del pavelló. Recorregut aproximat de 8-9
km. Inscripcions del 8 al 20 de juliol.
Més informació i inscripcions: alella.cat/festamajor

19.30 h

Timbalella

Vine a tastar nous sabors gastronòmics d’arreu del
món de la mà de les ja conegudes Food Trucks a
més comptarem amb la vitruck on podràs tastar
els vins de la DO d’Alella.

DISSABTE 30 DE JULIOL
9h
Pistes d’atletisme

2a Cursa de la Pera

Exposició dels millors dibuixos del
25è concurs de dibuix infantil
18.30 h
Golfes de Can Lleonart

22è Concurs de peres farcides i 4t
Concurs de plats cuinats amb peres
Més informació a alella.cat/festamajor
19-24 h
Hort de la Rectoria

Espai Gastroneta

Vine a tastar nous sabors gastronòmics d’arreu del
món de la mà de les ja conegudes Food Trucks a
més comptarem amb la vitruck on podràs tastar els
vins de la ruta DO Alella.
19 h
Hort de la Rectoria

Reggae per Xics

Quadern De Bitàcola és el seu darrer treball.
Enregistrat l’hivern del 2020, el resultat és un
disc més madur, que proposa un viatge en vaixell
travessant el mar amb la capitana i els seus nets.

Més informació i inscripcions: alella.cat/festamajor

Fira-Mercat Festa Major
10.30 - 12 h

Pl. de l’Ajuntament - Local de l’Associació

25è 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 per a tothom.

Activitats Aquàtiques

Vine a refrescar-te! Recorda portar el vestit de bany!

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.
Activitat gratuïta amb reserva d’entrada.

19 h
Plaça d’Antoni Pujadas

Sardanes amb la Cobla Ciutat de
Terrassa

10 h
Pati de Can Lleonart

18 h
Pati Antigues Escoles Fabra

11 h
Plaça de l’Ajuntament

20.30 h
Hort de la Rectoria

Vine a demostrar la teva força jugant a estirar
la corda. Un joc molt divertit que ens permetrà
mesurar les nostre forces i unir-les a les d’altres
veïns i veïnes del poble per posar a prova la
nostra capacitat de treballar en equip.
Places limitades.
Més informació al 647 47 61 42 (Quico Lluch)

Grup d’Havaneres cantat íntegrament en femení
que ofereix un repertori clàssic i tradicional
maridat amb una bona guitarra i un bon
contrabaix. Assaborirem la vetllada amb rom
cremat que preparà en Quico Lluch.

Activitat de joc simbòlic on els infants juguen a
imitar la vida d’un mercat actual. Els elements
de joc són tots de fusta, metall i roba deixant de
banda el plàstic. Endinsa’t en aquest encantador
mercat d’estiu!

Lliurament de premis del 25è
concurs de dibuix infantil
10è Campionat de tibada de llibant

Festa de l’escuma

22 h
Hort de la Rectoria

Nit de swing amb Octavi Coronado
Swingtet
Torna el clàssic de la Festa Major per gaudir en
directe de la millor música de swing.
23.30 h
Hort de la Rectoria

80 Principales

Los 80 Principales estan considerats un dels
millors tributs als 80, un viatge musical que
repassa algunes de les millors cançons de la
dècada, amb cançons de grups que han perdurat
en el temps com Queen, Pink Floyd, AC/DC,
Tequila, etc.
01.30 h
Hort de la Rectoria

Sessió de DJ Cooba

DIUMENGE 31 DE JULIOL
9h
Punt de trobada i sortida al bosquet d’Alella

Recuperem el Nord! Amb l’ajuda de brúixoles i
mapes el tornarem a trobar... o no...
Per participar cal organitzar un grup de 4 a 6
persones amb un mínim d’una persona adulta.
L’activitat inclou un breu taller inicial amb
l’explicació de les nocions bàsiques d’orientació
necessàries per participar a l’activitat.
Dos recorreguts amb diferents nivells per triar el
que més s’adapti a les condicions del grup.
Inscripcions del 15 al 28 de juliol. Més informació i
inscripcions: alella.cat/festamajor
10-22 h
Rambla d’Àngel Guimerà

Fira-Mercat Festa Major

DIVENDRES 15 DE JULIOL

20 h
Plaça de l’Ajuntament

13 h
Parc Gaudí

OrientAlella: Cursa d’orientació en
equip

10 a 12 h
Rambla d’Àngel Guimerà

11 h
Carrer Àfrica

20.30 h
Pavelló Municipal d’Esports

Fa calor i estem de festa. Per refrescar-vos i
passar-vos-ho bé el millor que podeu fer és
portar la canalla a la festa de l’escuma. Entremig
d’escuma de tots colors no pararan de riure i de
ballar!
18 h

Cercavila

Amb Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers i
Timbalers d’Alella.
Vegeu el recorregut a alella.cat/festamajor
18 h
Plaça Antoni Pujades

Jocs d’habilitat i espai Jugar i crear
Podreu gaudir amb 12 jocs gegants per a tots els
gustos i edats i un circuit delimitat amb tanques
de fusta i amb terra tou pensat especialment per a
infants d’1 a 6 anys.
19 - 24 h
Hort de la Rectoria

Espai Gastroneta

Vine a tastar nous sabors gastronòmics d’arreu del
món de la mà de les ja conegudes Food Trucks a
més comptarem amb la vitruck on podràs tastar
els vins de la ruta DO Alella.

Repic de campanes a càrrec de
Pere Xarrié (campaner d’Alella)
Havaneres amb les Anxovetes

22 h

Correfoc infantil

Amb la Colla infantil dels Diables del Vi d’Alella
acompanyats dels Timbalers del Most.
Recorregut: Inici Can Lleonart (a l’alçada de
l’oficina de turisme), Riera Coma Fosca, Don
Bosco, Balmes, Santa Eulàlia, Serra i Güell, Quatre
Torres i final al giratori de Coma Fosca. Vegeu les
mesures de seguretat a alella.cat/festamajor
22.30 h
Hort de la Rectoria

De Mortimers

Us presentem el Live Karaoke Show de De
Mortimers, un espectacle amb més de 150 temes
que s’escolten a les principals dutxes del país.
És un grup amb més de 10 anys d’experiència
sobre l’escenari on aquests 7 músics amb un
directe gamberro i divertit us acompanyarà
aquesta Festa Major per fer-vos sentir els autèntics
protagonistes.
01.30 h

DJ

DILLUNS 1 D’AGOST
11 h
Carrer de la Vinya

Splash Slide

Vine a refrescar-te en aquest súper tobogan
urbà.

19 h
Hort de la Rectoria

Happy Market

19-24 h
Hort de la Rectoria

DISSABTE 16 DE JULIOL

Servei de bar
19 h
Hort de la Rectoria

20 h Espai d’Arts Escèniques
SPIRALIS, dansa i acrobàcies amb Boris
Ribas i Olga Lladó.

El concert de tarda d’enguany comptem amb
una de les grans formacions de referència
d’aquest país, l’Orquetra Maravella.

DIVENDRES 22 DE JULIOL

Concert amb l’Orquestra Maravella

21 h
Plaça de l’Ajuntament

Sopar Popular

Veniu a sopar en companyia a la plaça!
Cal portar el menjar de casa. A la plaça hi
trobareu taules, cadires i també graelles per si
us hi voleu coure el que més us agradi.
Hi haurà servei de bar.
22 h
Plaça de l’Ajuntament

Cercavila de trabucaires

Amb la colla de Trabucaires del Vi d’Alella
acompanyats dels Timbalers del Most d’Alella.
Vegeu el recorregut a alella.cat/festamajor
23 h
Hort de la Rectoria

Gran ball de gala amb l’Orquestra
Maravella

A la nit, l’Orquestra Maravella es transforma per
acomiadar la Festa Major de Sant Feliu amb tots
els ingredients d’un gran ball de festa: alegria,
ritme i bona companyia... Passi-ho bé i fins l’any
que ve!
01 h
Ajuntament

Castell de focs

Orelles de xocolata

Fi de Festa de la mà dels Diables del Vi d’Alella
amb un Castell de focs.

Amb “hits” històrics com a fil conductor, tota la
família gaudeix de la música i alhora descobreix
els seus secrets. Orelles de Xocolata és una bona
manera d’apropar la música en directe als més
petits i despertar l’interès per la cultura musical a
través de l’afició i l’entusiasme dels pares i mares.

Segueix la festa
a les xarxes
#FMAlella
12 h
Església d’Alella

Ofici de Festa Major de Sant Feliu,
patró d’Alella

19 h Can Manyé
INTERCONNECTADES: Mirades des de
l’altra perspectiva
Una proposta artística amb joves artistes
alellenques coordinada per Albert Gironès i
Anna Vilamú.

MÉS INFO

19 h Can Gaza
FESTAMORFOSI
Preu: 15€ (tast de vins + sopar + concurs).
Apunta’t amb el teu equip, màxim de 6 persones.
Activitat per a joves majors de 18 anys.
21 h Antigues Escoles Fabra
FESTA NEO amb DJ Dadaa
Activitat per a adolescents.
0.30 h Can Gaza
KARAOKE I PD TARRAS

DISSABTE 23 DE JULIOL
12.30 h Bouquet d’Alella
EL PES DE LES ETIQUETES, dels cànons
i d’un adjectiu.
Gordofòbia i violència estètica amb Cristina Haro.

18 a 21 h Pavelló d’Esports
LÀSERTAG I HUMOR AMARILLO
17 a 19 h Antigues Escoles Fabra
SEXUALITAT I PLAER FEMENÍ taller amb
Sònia Calderón
18.30 a 19.30 h Antigues Escoles Fabra
BALLS TIKTOKERS, taller amb Nadine
Romero
20.30 a 21.30 h Antigues Escoles Fabra
CÒCTELS D’ESTIU, taller amb la Gina
Perez de Cocteleria.G
Activitat per a joves majors de 18 anys.
21 - 00 h Hort de la Rectoria
SEXTRUCK. La caravana sobre sexualitats,
afectivitats i feminismes de Magranes.
22 h Hort de la Rectoria
CONCERTS: Sara Roy, La Queency,
Shego, Allioli Olé
Servei de barra. La Base. Punt Lila. Bus gratuït.

DIUMENGE 24 DE JULIOL
12.30 h Can Gaza
ARROSSALIA. Concurs d’arrossos jove amb
grups de màxim 8 persones.
18 a 19 h Pavelló d’Esports
FESTA HOLI
Espai per a adolescents d’11 a 16 anys.
19 h Can Gaza
VESPRADA MUSICAL Combos d’Alella Viu la
Música, Memora, Arnau Prats i Crowstorm.

