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2a Mostra gastronòmica 

‘LA DIVERSITAT A TAULA’
A partir de les 12.00 h i durant tota la 
jornada

Viatja pel món sense sortir d’Andorra!
Coneixes els noodles xinesos, les 
sopapillas xilenes, les arepas veneçolanes, 
els rotllets de primavera � lipins, els 
bolinhos portuguesos, les hayacas 
equatorianes, el ceviche peruà, el pernil 
extremeny o els dolços russos?
Vols tastar, el ponche de vi blanc amb 
maduixes xilè, el Maltín Polar veneçolà o el 
vinho branco portuguès?
Seieu còmodament i tasteu tot el que us 
vingui de gust!

Hi trobarem plats i begudes típiques de: 
Equador, Extremadura, Filipines, Perú, 
Portugal, Rússia, Veneçuela, Xile i Xina

Música actual d’arreu del món 
amb el Dj Josep Pérez

www.andorralavella.ad

 Participació Ciutadana Andorra la Vella

DIssabte 12 de maig
Plaça Guillemó



SETMANA DE LA DIVERSITAT CULTURAL
A ANDORRA LA VELLA, del 7 al 12 de maig de 2018

DISSABTE 12 DE MAIG
Plaça Guillemó

Cercavila 
A les 11.30 h 
Sortida de la Plaça del Poble i arribada a 
la Plaça Guillemó
Les entitats participants a la jornada 
des� laran amb els vestits, les banderes 
i els estendards dels seus països pels 
carrers del Centre Històric � ns arribar a la 
Plaça Guillemó. La sortida es farà des del 
punt on es troba l’escultura ‘Homenatge a 
l’immigrant’ de la Plaça del Poble.

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

Soul Dance Gopák
A les 12.30 h
Casa Rússia
Exhibició de dansa i música tradicional.

DEL 7 AL 25 DE MAIG
 
Exposició ‘Sàhara, l’última colònia’
Del 7 al 25 de maig
Vestíbul del Centre Cultural La Llacuna 
Associació d’amics solidaris amb el poble 
sahrauí (ADSAPS)
Exposició fotogrà� ca sobre la situació del 
poble sahrauí als camps de refugiats de 
Tindouf.

Presentació videoclip 
‘Conviure tots junts’
Dimecres 9 de maig a les 20.30 h
Sala d’actes del Centre Cultural La 
Llacuna 
Participació Ciutadana
Mitjançant la cançó ‘Conviure tots junts’ 
creada per Quim Salvat, guanyador de la 
14a edició del certamen Carles Sabater a 
la millor cançó en català, pretenem que es 
visualitzi qui som la gent d’Andorra la Vella. 
Som una ciutat plural on convivim  gent 
de diferents orígens, cultures i religions, i, 
a través de la música i les imatges, volem  
apropar-nos a la diversitat cultural de la 
parròquia. 
Totes les persones que surten al videoclip 
són membres actius d’associacions cultu-
rals i de residents d’Andorra.

Danses tradicionals del nord de 
Portugal
A les 12.45 h
Grup Folklòric de l’Associació Cultural de 
Residents d’Alto Minho
No et perdis aquesta acolorida mostra de 
danses populars, com la chula o la cana 
verde, i uneix-te al ball amb la divertida vira.

Danses tradicionals
A les 13.15 h
Esbart dansaire d’Andorra la Vella
Actuació amb les seccions infantils i 
juvenils de l’Esbart.

Danses tradicionals xilenes
A les 15.30 h
Associació de Xilens a Andorra
Cueca, ball nacional.

Roda de ball estil caribeny
A partir de les 16.00 h
CARIBAND- Associació de ball estil 
caribeny
Uneix-te a la roda i ball al ritme de música 
llatina.  

Taula rodona: ‘Què pot fer Andorra 
pels refugiats?’
Divendres 11 de maig a les 20.00 h
Sala d’actes del Centre Cultural La 
Llacuna 
Societat Andorrana de Ciències (SAC)
Moderador: Ramon Tena i Pera

Involucra’t! Difon els Drets Humans 
Uneix-te a la celebració dels 70 anys de la 
Declaració Universal dels Drets Humans.
Entra al web https://www.un.org/en/
udhr-video/, grava’t llegint un article de 
la Declaració i penja-ho a les xarxes amb 
l’etiqueta #StandUp4HumanRights!

14è Torneig de futbol Cases 
Regionals i Comunitats d’Andorra
Dissabte 19 de maig al matí
Centre d’entrenament FAF
Federació Andorrana de Futbol 
‘Juga i deixa jugar’ Amb aquest torneig, la 
FAF vol refermar  l’objectiu d’integrar totes 
aquelles persones que volen jugar a futbol, 
sense distinció de gènere, capacitat, 
cultura o raça.

Una d’aventures  
Espectacle gratuït de la Temporada de 
teatre infantil 
A les 17.00 h
Festuc Teatre
Dos grans aventurers, arriben al teu poble... 
Els acaben d’encarregar una missió: seguir 
el rastre d’un antic tresor.

Danses tradicionals � lipines
A les 18.15 h
Associació de Residents Filipins a Andorra
Exhibició de danses tradicionals � lipines.

Mostra de folklore portuguès
A les 18.30 h
Grup de Folklore Casa de Portugal 
Endinsa’t en la cultura tradicional amb les 
animades cançons i danses de la regió 
nord de Portugal.

Concert de la Diversitat
A les 19.00 h
Orfeó Andorrà 
Vestíbul del Centre Cultural La Llacuna  
Un any més, l’Orfeó Andorrà clourà els 
actes de celebració de la Setmana de la 
Diversitat Cultural amb un concert on es 
cantaran cançons d’arreu del món.


