
DEL 21 AL 28 DE MAIG DEL 2016
A ANDORRA LA VELLA

col·labora



  DISSABTE 21 DE MAIG

Futbol:
12è Torneig de Cases 
Regionals i Comunitats 
d’Andorra
Dissabte 21 de maig a les 9.00h 
al Camp d’Esports d’Aixovall
Federació Andorrana de Futbol
“JUGA I DEIXA JUGAR”. Amb aquest torneig, 
la FAF vol reafirmar l’objectiu d’integrar totes 
aquelles persones que volen jugar a futbol, 
sense distinció de gènere, capacitat, cultura 
o raça.

  ENTRE SETMANA 
  DEL 23 AL 27 DE MAIG

Aparadors multiculturals 
del Centre Històric
Del 21 al 28 de maig
Associació de Comerciants del Centre Històric 
d’Andorra la Vella
Viatja per diferents països del món amb els 
comerços del Centre Històric d’Andorra la 
Vella. 
T’hi esperem per descobrir la riquesa cultural 
de la nostra Parròquia!

Exposició: 
“Oaxaca: Sincretisme, color i 
tradició”
Del 12 al 31 de maig
Vestíbul del Centre Cultural la Llacuna
Associació Mexicans a Andorra MEXAND
Amb la seva càmera, Fernando Franco Sevilla 
ens mostra la riquesa artística i cultural de 
l'estat de Oaxaca, a Mèxic. Una identitat única 
nascuda de la fusió de diverses civilitzacions.

Taller de pinyates 
Dimarts 24 de maig a les 18.00h
Ludoteca de Santa Coloma
Associació Mexicans a Andorra MEXAND
Els infants de la ludoteca gaudiran d’una 
tarda especial de manualitats ben acolorides 
i confeccionaran les típiques pinyates 
mexicanes. Dissabte 28, a les 16.30h, podran 
trencar-les a la Plaça Guillemó i endur-se tots 
els dolços que hi haurà a dins.

Conferència: 
“La diversitat cultural i la 
llengua”
Dimarts 24 de maig a les 20.00h
Sala d’actes 
del Centre Cultural la Llacuna
Societat Andorrana de Ciències
A càrrec de Ferran Costa i Marimon, llicenciat 
en relacions internacionals i economia.

Assaig públic dels Castellers 
d’Andorra
Dimarts 24 de maig a les 19.30h
Sala Àgora (planta -1) 
Noves Dependències Comunals
Colla Castellera d’Andorra
Viu un assaig de ben a prop i comprova com 
es preparen els castellers per actuar a la 
plaça. Vine amb texans i camisa vella, aprèn a 
pujar i a formar part de la pinya d’un castell.

Taller “Aprenem el 
contrapàs”
Dimecres 25 de maig a les 20.00h
Plaça Guillemó
Esbart Dansaire d’Andorra la Vella
El contrapàs es balla únicament el diumenge 
de la Festa major d’Andorra la Vella. Un cop 
actua l’Esbart, es convida el poble i el ballem 
tots plegats. 

Tast de Tequila 
Dijous 26 de maig a les 19.30h
Al Centre Cultural la Llacuna
Associació Mexicans a Andorra MEXAND
Coneix la història, les varietats i propietats del 
tequila “Feria de Jalisco”, de la mà de l’expert 
mexicà Luís Garrido. Tastaràs el tequila blanc, 
el reposado i l’añejo. 
Places limitades, inscripcions a Participació 
ciutadana (participacio@comuandorra.ad) 
telèfon 730043.

Projecció: “Un romance 
cruel” d’Eldar Riazanov
Dijous 26 de maig a les 21.00h. Sala d’actes 
del Centre Cultural la Llacuna. 
Casa Rússia
Larissa, filla d'una vídua empobrida i que 
pertany a la noblesa, s'enamora d'en Sergei, 
un home que sembla correspondre al seu 
amor, però només per interès...

Taller d’espectac l e 
p i r o t è c n i c 
Divendres 27 de maig a les 20.00h
Plaça del Poble
Colla de Diables d’Andorra
Vine a gaudir d’un vespre divertit on 
aprendràs a cremar i a ballar al ritme del 
correfoc. A partir de 12 anys. 
Inscripcions al Servei de Joventut 
(lacentral@comuandorra.ad) telèfon 730007.

  D i s s a b t e  2 8  d e  m a i g
  P l a ç a  G u i l l e m ó

Estands d’exposició i venda de 
productes típics
A partir de les 12.00h i durant tota la 
jornada
Descobreix, tasta i remena als espais 
d’exposició i venda de productes de les 
associacions culturals del país: 
Associació d’Amics Solidaris amb el Poble 
Saharauí, Associació d’Equatorians Residents 
al Principat d’Andorra, Associació Mexicans 
a Andorra MEXAND, Associació de Residents 
Peruans al Principat d’Andorra, Associació de 
Residents Portuguesos al Principat d’Andorra, 
Casa Rússia, Colla de Diables d’Andorra, 
Esbart Dansaire d’Andorra la Vella.

Cercavila pel centre 
d’Andorra la Vella
A les 11.15h. Sortida de la Plaça de la 
Rotonda i arribada a la Plaça Guillemó
Les entitats participants, amb el Carlemany 
i l’Ermessenda de la Gresca Gegantera 
d’Andorra la Vella al capdavant, desfilaran 
amb els vestits, les banderes i estendards 
dels seus països pels carrers de l’Avinguda 
Meritxell fins arribar a la Plaça Guillemó. 
Amenitzaran els panderetaires i gaiters de 
Casa Galícia, el Grup de Bombos de l’Alto 
Minho, els grallers de la Colla Castellera i la 
Batukada de la Colla de Diables d’Andorra. 

Fes pinya 
amb els Castellers d’Andorra
A les 12.00h
Colla Castellera d’Andorra
Participa i viu les sensacions d’estar dins 
la pinya i ajuda  a assolir el castell. Mai se 
sap, potser despertem el casteller que duus 
a dins... Grallers, tabalers i castells, l’emoció 
està servida!

Actuació de l’Esbart Dansaire 
d’Andorra la Vella
A les 13.00h
Esbart Dansaire d’Andorra la Vella
Enguany l’Esbart celebra el seu 35è 
aniversari!
Podràs gaudir d’un repertori de danses 
populars interpretades per les seccions 
infantils i juvenils. Una mostra dels primers 
25 anys de la trajectòria de l’Esbart.

Dansa tradicional russa
A les 13.30h
Casa Rússia 
Representació de la dansa eslava “Kazatchiï”, 
interpretada pel grup folklòric de Casa Rússia, 
i dues demostracions de percussió amb 
culleres de fusta: “Korobeïniki”, interpretat 
pels adults,  i  “Seni, moï seni!”, interpretada 
pels més petits.

Espectacle de dansa 
espanyola 
A les 15.00h
Associació de dansa espanyola Alendoy 
Flamenc
Gaudeix d’una mostra de ball flamenc, 
sevillanes i clàssic espanyol.

Balls folklòrics de Portugal
A les 15.30h
Associació Cultural de Residents d’Alto Minho
No et perdis aquesta acolorida mostra de 
danses populars, com ara la “chula” o la 
“cana verde”, i uneix-te al ball amb la 
divertida “vira”.

“Trencant fronteres: 
un món sense límits”
A les 15.30h
Creu Roja Andorrana
Si tens entre 9 i 14 anys, vine a dibuixar i 
pintar tot fent cohesió de grup.

“Fes el cap gros”
A les 16.00h
Gresca Gegantera d’Andorra la Vella
Si vols aprendre a dur un cap gros, et 
presentem el Decret i la Multa, els nostres 
caps grossos, que estaran encantats que els 
treguis a passejar.

Taller de malabars
A les 16.00h
Colla de Diables d’Andorra
Has provat mai de fer malabars? A la colla 
tenen pilotes, diàbolos, xanques i baldufes 
perquè gaudeixis de la tarda més divertida.

Espectacle infantil 
“La volta al món”
A les 17.00h
Encara Farem Salat
Una festa en la qual, sense moure’t del lloc, 
podràs donar la volta al món. Un recorregut 
pels cinc continents amb cançons i danses.

Balls folklòrics de Portugal
A les 18.00h
Grup de Folklore Casa de Portugal 
Endinsa’t en la cultura tradicional amb les 
animades cançons i danses de la regió nord 
de Portugal.

Demostració de Ball Kizomba 
amb RecchiaDanza
A les18.30h
Associació de Residents Portuguesos 
d’Andorra - Casa de Portugal
Vine a descobrir diversos balls exòtics i 
apassionats de la mà del Team RecchiaDanza 
Andorra.

Concert de la Diversitat
A les 19.00h
Vestíbul del Centre Cultural la Llacuna
Orfeó Andorrà i Cor Internacional 
Les dues corals s’uneixen de nou per oferir 
un concert on es cantaran cançons d’arreu 
del món. 
Cants folklòrics i tradicionals, Gospel i 
clàssics en català, castellà, anglès i italià.
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