
Encesa dels llums de Nadal!

Decoració, caramels, flors, embotits, sabons, artesania, formatges, turrons, perfums...

Activitats infantils i trenet de Nadal 

Comissió de Festes Alella

c f a

amb la col·laboració de

11·12·13 DESEMBRE 2015

MESURES DE SEGURETAT A LES SORTIDES I ACTUACIONS DELS 
TRABUCAIRES
-Es recomana als assistents dur protecció auditiva.
-No s’ha d’encendre res ni fumar prop de les bosses que contenen pólvora.
-No s’ha d’envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació, ni agafar ni 
destorbar cap dels membres.
-En finestres i balcons, no s’ha de col·locar el cos sobre la vertical de les 
armes d’avantcàrrega.

100% OPACITAT75% OPACITAT

Encesa dels llums de Nadal! Concert de la Coral Jove d’Alella i l’En-cantada de l’escola La Serreta. Xocolatada, 
neules i cava a la Plaça de l’Ajuntament

Fira de Nadal a la Rambla d'Àngel Guimerà i la Plaça dels Germans Lleonart 
La Marató Taller de pessebres al pati de Can Lleonart
Trenet de Nadal 2 parades: Les Heures i carrer Àfrica, consulteu el recorregut a www.alella.cat/trenetdenadal
La Marató Xocolatada al pati de Can Lleonart a càrrec dels CEP’S
La Marató Mercat d’oportunitats al pati de Can Lleonart a càrrec dels delegats i les delegades de l’IES Alella
La Marató Activitats infantils, creació de mosaic de La Marató al pati de Can Lleonart a càrrec dels delegats i 
delegades de l’IES Alella
Inflables esportius, rocòdrom i tirolina a la Plaça de l’Ajuntament
Inflables a la pista del carrer Àfrica
La Marató Exhibició de patinatge, gimnàstica rítmica i urban dance a càrrec d’alumnes de l’Escola d’Iniciació 
Esportiva al pavelló esportiu municipal
Enotast, els vins per prendre el Cap d'Any, Tast Iaia Rosa de Serralada de Marina i Privat Rosat d’Alta Alella amb 
foie i neules al pati de Can Lleonart. Preu: 6 euros
Mostast, tallers d’oïda: la fermentació i les veus dels cellers, a Can Lleonart. Cal inscripció prèvia. Preu: 3 euros 
Trenet de Nadal 2 parades: Les Heures i carrer Àfrica, consulteu el recorregut a www.alella.cat/trenetdenadal 
Fem cagar el Tió… tot jugant! espectacle i jocs gegants per infants i pares al pati de Can Lleonart
La Marató Venda de pastissos casolans i activitat infantil a la Plaça de l’Ajuntament a càrrec del grup G9 de 
l’Esplai Guaita’l
Inflables esportius, rocòdrom i tirolina, a la Plaça de l’Ajuntament
Inflables a la pista del carrer Àfrica
La Marató Trobada de Corals a l’església de Sant Feliu d’Alella, a càrrec de la Polifònica Joia d’Alella, la Coral Jove 
d’Alella, l’En-cantada de l’escola La Serreta i el grup vocal de l’escola de música Ressò

La Marató Exposició de vehicles esportius a la plaça d’Antoni Pujadas a càrrec de l’Associació de vehicles antics i 
clàssics d’Alella. 
La Marató 8è Cros d’atletisme al Bosquet i tret de sortida a càrrec dels Trabucaires del Vi d’Alella
La Marató Galejada amb els Trabucaires del Vi d’Alella amb el següent recorregut: Av. Bosquet, Pg M. Auxiliadora, 
av. Ferran Fabra, rambla Àngel Guimerà, empedrat del marxant i final a la Plaça de l’Ajuntament. A l’arribada un 
pistó per a La Marató i taller de pintura infantil 
Fira de Nadal a la Rambla d'Àngel Guimerà i la Plaça dels Germans Lleonart 
Trenet de Nadal 2 parades: Les Heures i carrer Àfrica, consulteu el recorregut a www.alella.cat/trenetdenadal  
La Marató Brou, croquetes, xurros farcits de xocolata i galetes artesanals a la Plaça de l’Ajuntament, a càrrec de 
l’Associació de dones Montserrat Roig d’Alella i la Fundació Germans Aymar i Puig
La Marató Plantada de Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers d’Alella amb la col·laboració dels Timbalers del 
Most, a la Plaça de l’Ajuntament. A les 12h es farà una petita cercavila per l’interior del poble
Llits elàstics a la pista del carrer Àfrica 
La Marató Activitats infantils i venda de llenya a la Plaça de l’Ajuntament a càrrec de l’ADF
La Marató Taller obert de timbals a càrrec dels Timbalers del Vi d’Alella, a la Plaça de l’Ajuntament 
La Marató Bingo de Nadal al Pavelló Municipal d’Esports, a càrrec del Casal d’Alella, la recaptació d’un cartró es 
destinarà a La Marató
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