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DISSABTE 18 DE MAIG
A la plaça Guillemó

MOSTRA GASTRONÒMICA 
‘LA DIVERSITAT A TAULA’
A partir de les 12 h i durant tota la jornada

Viatja pel món sense sortir d’Andorra!

Coneixes el guacamole mexicà, l’aloko africà, 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 vi negre Payva extremeny, la 
margarita mexicana o el vinho branco portuguès?

Seu còmodament i tasta tot el que et vingui de 
gust!

Hi trobaràs plats i begudes típiques de:

Àfrica, Equador, Extremadura, Filipines, 
Índia, Mèxic, Perú, Portugal, Rússia, 
Ucraïna i Veneçuela.Ucraïna i Veneçuela.Ucraïna i Veneçuela.Ucraïna i Veneçuela.Ucraïna i Veneçuela.



CELEBRACIÓ DE LA DIVERSITAT 
CULTURAL A ANDORRA LA VELLA

Flamenc vs Salsa
Classe oberta de salsa i � amenc. 
Dilluns 13 de maig a les 21 h
Sala d’Actes del Centre Cultural la 
Llacuna
Associació de ball social estil caribeny i 
Associació de dansa espanyola Alendoy 
Flamenc

Concert de música clàssica de la Índia
A càrrec dels músics Bhaskar Das i Amit 
Mishra.
Dimarts 14 de maig a les 20 h
Sala d’actes del Centre Cultural la 
Llacuna
Associació Indi resident a Andorra Indira

‘Another day in life’ de Raúl de la Fuente
(Any 2018 – Espanya)
Relat autobiogrà� c de Ryszard Kapuściński 
que narra els últims dies d'Angola com a 
colònia portuguesa el 1975 i les terribles 
conseqüències d'aquesta descolonització: una 
guerra civil que va assolar la regió � ns fa molt 
poc.
Dimecres 15 de maig a les 21.30 h
Sala d’actes del Centre Cultural la 
Llacuna
Cineclub de les Valls

Exposició Castellers d’Andorra: 
5 anys fent pinya
Descobrim els valors del fet casteller a 
Andorra a través d’un recull fotogrà� c que 
mostra el naixement de la Colla Castellera i la 
seva evolució en els primers 5 anys de vida.
Del 8 al 24 de maig
Vestíbul del Centre Cultural la Llacuna
Castellers d’Andorra

Passeig poètic a Riberaygua i 
Travesseres
Et proposem un passeig per descobrir les 
diferents cultures que conviuen a Andorra a 
través de la poesia.
A partir del 13 de maig
Als carrers de l’avinguda Riberaygua i 
Travesseres

Ajuda humanitària per Veneçuela
Recollida d’aliments i medicaments en 
solidaritat amb al poble de Veneçuela.
A partir del 13 de maig
Vestíbul del Centre Cultural la Llacuna
Associació de residents i empatitzants 
de Veneçuela al Principat d'Andorra



Conferència: ‘La diversitat cultural i el 
teatre’
A càrrec d’Irina Robles, directora de L'Animal 
Escola de Teatre.
Dijous 16 de maig a les 20 h
Sala d’actes del Centre Cultural la 
Llacuna
Societat andorrana de ciències (SAC)

15è Torneig de futbol de cases regionals 
i comunitats d’Andorra
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.
Dissabte 18 de maig al matí
Centre d’entrenament FAF
Federació andorrana de futbol 

DISSABTE 18 DE MAIG
A la plaça Guillemó

Cercavila
Una vintena d’entitats de la parròquia amb 
el Carlemany i l’Ermessenda de la Gresca 
Gegantera d’Andorra la Vella al capdavant, 
des� laran amb els vestits, les banderes i 
estendards dels seus països pels carrers 
de l’avinguda Meritxell � ns arribar a la plaça 
Guillemó.
A les 11.30 h 
Sortida de la plaça de la Rotonda i 
arribada a la plaça Guillemó.

Fes pinya amb els Castellers d’Andorra
Participa i viu les sensacions d’estar dins de 
la pinya i ajuda a assolir el castell. Mai se sap, 
potser despertem el casteller que duus a 
dins... Grallers, tabalers i enxanetes, l’emoció 
està servida!
A les 12 h
Castellers d’Andorra

Danses tradicionals del nord de Portugal
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.
A les 12.30 h
Grup folklòric de l’Associació cultural de 
residents d’Alto Minho

Un tast de la nostra cultura
Les seccions infantils i juvenils de l’Esbart 
Dansaire d’Andorra la Vella, representaran 
diferents danses del seu repertori com el Ball 
de pedretes, el Sant Ferriol, les Dues polques, 
la Tirotitaina i les Majorales i els Espantalls.
A les 13 h
Esbart Dansaire d’Andorra la Vella

7 portes cap a la humanitat
Aquesta activitat consisteix en 7 petits jocs 
els quals cadascun d’ells servirá per donar a 
conèixer i concenciar als participants els 7 
principis bàsics els quals es regeix Creu Roja.
A partir de les 15 h i durant tota la tarda
Creu Roja Andorrana

arribada a la plaça Guillemó.arribada a la plaça Guillemó.



Mostra de folklore portuguès
Endinsa’t en la cultura tradicional amb les 
animades cançons i danses de la regió nord 
de Portugal.
A les 15 h
Grup de folklore Casa de Portugal 

Danses tradicionals del Perú
Demostració del ball la Valicha una dansa 
alegre i típica de les zones andines, i la dansa 
Marinera ballat en parella on surt el mocador 
com a element característic. 
A les 15.30 h
Associació de residents peruans al 
Principat d’Andorra

Dansa tradicional Gopak
Coneix el Gopak la dansa típica d’Ucraïna.
A les 15.45 h
Associació d'ucraïnesos d'Andorra

Vine a trencar pinyates
Convidem a tots els nens i nenes a trencar 
les típiques pinyates mexicanes!
Et taparem els ulls i amb un pal hauràs de 
colpejar la pinyata � ns trencar-la, fent caure 
totes les llaminadures que hi ha dins. 
A les 16.15 h
Associació mexicans a Andorra MEXAND

Espectacle infantil Karibu!
Espectacle gratuït de la Temporada de teatre 
infantil.
Vine a gaudir d’un espectacle farcit de 
cançons, danses i jocs musicals.
A les 17 h

Danses tradicionals � lipines
Coneix la dansa del Rigodon � lipí, un ball 
de parelles on mana sempre un capdanser  
qui és el que marca els canvis, efectuant 
diferents � gures i evolucions.
A les 18.15 h
Associació de residents � lipins a Andorra

Endinsa’t a Bollywood
A les 18.30 h
Associació Indi resident a Andorra Indira

Concert de la Diversitat
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.
A les 19 h
Vestíbul del Centre Cultural la Llacuna 
Orfeó Andorrà
Vestíbul del Centre Cultural la Llacuna Vestíbul del Centre Cultural la Llacuna 



Comissió Nacional
Andorrana

www.andorralavella.ad

 Participació Ciutadana Andorra la Vella
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