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Pepet i Marieta
Ball de gegants
Els Catarres
Pachawa Sound
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Inauguració de la Festa Major
Exhibició castellera
Cercavila de gegants
Cursa d’orientació
Balkan Paradise Orchestra
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Torneig tennis taula
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Mercat de la Festa Major
La Ballarusca
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[Plaça Guillemó]

[Centre Esportiu Serradells]
Trofeu de Tir

Ball a la Plaça
Sardanes
Vaya Circo
Ball del Contrapàs
Cafè, copa i puro
Arrossada popular
Yee haw, circ i musica
Ni cap ni peus, circ teatre
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Campionat de Botifarra
[Av. Meritxell]

Balkan Paradise Orchestra
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Camins, acrobàcies
Balkan Paradise Orchestra
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Festa de l’aigua
Festa de l’escuma
torneig de Vòlei platja
Festa del joc i de l’esport
Concurs de castells de sorra
Cursa Els Menairons

<<

<<

<<

<<

<<<
[Parc Central]
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[Envelat de l’aparcament del Parc Central]
Morat en Concert

Benvolguts ciutadans i ciutadanes,

DIVENDRES 2 D’AGOST

La recepta d’una bona Festa Major és molt
similar a la de l’escudella: és tan important la
preparació, com el xup-xup de la cocció i el
moment de degustar-la. Totes dues es preparen
amb dedicació, esforç i ganes perquè agradin i
en pugui gaudir tothom

10.30 - 19.30 h: Festa de l’aigua
18.30 h: Festa de l’escuma
Entrada gratuïta a l’Aquaparc tot el dia
[Estadi Comunal Joan Samarra Vila]

Un munt d’espectacles, música per a tots els
gustos, balls, animacions, esports, diversió...
Això i molt més ens depararan uns dies que, de
ben segur, entraran a formar part de la història
personal i col·lectiva que escrivim cada dia; una
història que ja té mig segle per a la Confraria
dels escudellaires, encarregats enguany de
donar la benvinguda a la festa amb el pregó.

19 h: Inauguració de la Festa Major. Lectura del
Pregó a càrrec de la Confraria d’Escudellaires
d’Andorra la Vella i estrena de la Dansa del
Pregó, amb l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella.
[Plaça Príncep Benlloch]

La Festa Major torna a ser aquí!! Estem molt
satisfets, des del Comú que tinc l’honor
d’encapçalar, d’haver donat un impuls a uns
dies que combinen de manera natural activitats
tradicionals i propostes innovadores. La plaça
Guillemó torna a ser el rovell de l’ou d’una
celebració esperada per molts i que ofereix
propostes per a tots. Un any més l’esperem amb
aquella alegria contagiosa pròpia de l’estiu que
ens permet viure més el carrer i retrobar-nos
amb amics i coneguts.

18.45 h: Gran repic de campanes

19 - 23 h: Mercat de la Festa Major. Artesania,
música, gastronomia i animacions.
[Centre Històric]
19 h: Torneig de vòlei platja 3x3. Inscripcions:
de les 18.15 a les 18.45 h.
[Pistes de vòlei platja. Parc Central]
23 h: Ball a la Plaça, amb l’orquestra Banda
Sonora. [Plaça del Poble]
23 h: Concerts de Festa Major: Gertrudis
+ Pepet i Marieta (fusió/rumba/ska).
[Plaça Guillemó]

Bona Festa Major a tothom!
Conxita Marsol Riart,
Cònsol major d’Andorra la Vella
GERTRUDIS
23 H - PLAÇA GUILLEMÓ

DISSABTE 3 D’AGOST
8 - 12.30 h i 15 - 19.30 h: 2n Open de pesca de
salmònids amb mosca sense mort. Informació i
inscripcions: www.pescadorsandorra.com
[Riu Gran Valira]
9 - 21 h: Trofeu de Tir. Informació i inscripcions:
catp@andorra.ad, www.andorratir.org i telèfon
860972
[Club Andorrà de Tir de Precisió]
10 - 18 h: IX Torneig de tennis taula. Informació
i inscripcions (gratuïtes mitja hora abans de
l’inici): fatt@adttf.com
[Pavelló cobert de l’Estadi comunal]

18 h: Sardanes amb la cobla Jovenívola
d’Agramunt. [Plaça del Poble]
18 h: Animacions itinerants pels carrers del
Centre Històric amb l’Esbart Dansaire.
[Centre històric]
18.30 h: Cercavila de gegants (Andorra La Vella,
Sant Pol de Mar, Ametlla de Merola, Calella).
[Plaça Príncep Benlloch – Plaça de la Rotonda]
19 h: I Cursa d’orientació. Categories:
individual, parelles, familiar. Inscripcions de 16
a 19 h enfront del Comú d’Andorra la Vella o a
topcrono.net. [Plaça Príncep Benlloch]

11 - 23 h: Mercat de la Festa Major. Artesania,
música, gastronomia i animacions.
[Centre històric]

22.30 h: Vaya circo! espectacle de la Cia.
Kanbahiota. [Plaça del Poble]

12 h: Sardanes amb la cobla Jovenívola
d’Agramunt.
[Plaça del Poble]

24 h: Concerts de Festa Major: Els Catarres (Pop
Folk) + Pachawa Sound (World music).
[Plaça Guillemó]

13 h: Ball de gegants medievals d’Andorra la
Vella i Sant Pol de Mar. Danses medievals de
l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella.
[Plaça Guillemó]
16 - 21 h: Festa del joc i de l’esport per als
infants. [Parc Central]
17 h: Exhibició castellera de la Colla Joves
Xiquets de Valls, acompanyats pels Castellers
d’Andorra i els Castellers de la Vila de Gràcia.
[Plaça Príncep Benlloch]

PACHAWA SOUND
2 H - PLAÇA GUILLEMÓ

DIUMENGE 4 D’AGOST
8 - 12.30 h i 15 - 19.30 h: 2n Open de pesca de
salmònids amb mosca sense mort. Informació i
inscripcions: www.pescadorsandorra.com
[Riu Gran Valira]
9 - 14 h: Trofeu de Tir. Informació i inscripcions:
catp@andorra.ad, www.andorratir.org i telèfon
860972 [Club Andorrà de Tir de Precisió]
11 - 23 h: Mercat de la Festa Major. Artesania,
música, gastronomia i animacions.
[Centre Històric]

18.30 h: La Ballarusca, taller de danses
tradicionals dels Pirineus, amb l’Esbart Dansaire
d’Andorra la Vella. [Placeta Monjó]
				
19 h: Sardanes amb la cobla La Principal de la
Bisbal. [Plaça del Poble]			
22.30 h: Yee-haw! espectacle de circ i música
amb la Cia. Infoncundibles. [Plaça del Poble]
		
23 h: Gran ball de nit amb La Principal de la
Bisbal + DeNoche (versions)
[Plaça Guillemó]

12 h: Missa solemne amb l’acompanyament de
La Principal de la Bisbal.
[Església de Sant Esteve]
13 h: Ball del Contrapàs d’Andorra la Vella,
Capgrossos i Ball de Gegants. [Plaça del Poble]
				
16 h: 15è Campionat de Botifarra.
[Centre Cultural la Llacuna]
				
16 - 21 h: Festa del joc i de l’esport per als
infants. [Parc Central]
				
16.30 h: Cafè, copa i puro. Ball de tarda amb
l’Orquestra Versió original [Plaça del Poble]

CIA. RIGUEL
18 H - PLAÇA DE LA ROTONDA

18 h: Camins, espectacle d’acrobàcies a càrrec
de la Cia. Riguel, [Plaça de la Rotonda]
18 h: Animacions itinerants pels carrers del
Centre Històric amb l’Esbart Dansaire d’Andorra
la Vella. [Centre Històric]

CIA. INFONCUNDIBLES
22.30 H - PLAÇA DEL POBLE

DILLUNS 5 D’AGOST
11 - 22 h: Mercat de la Festa Major. Artesania,
música, gastronomia i animacions.
[Centre històric]

21 h: El concert de la Festa Major: MORAT
Entrades a la venda a: www.andorralavella.ad
[Envelat de l’aparcament del Parc Central]

11 h: Concurs de castells de sorra.
[Zona de vòlei platja - Parc Central]

22 h: Ni cap ni peus, espectacle de circ-teatre
amb la companyia Circ Vermut. [Plaça del Poble]

12 h: Sardanes amb la cobla La Principal de la
Bisbal. [Plaça del Poble]

23 h: Castell de focs d’artifici Activitat anul·lada

13 h: Balkan Paradise Orchestra, xaranga
musical. [Plaça Príncep Benlloch]

23.30 h: Balkan Paradise Orchestra, xaranga
musical. I a partir de les 00.30h, fi de festa
amb Hotel Cochambre (Versions).
[Plaça Guillemó]

14 h: Arrossada popular i concert d’havaneres a
càrrec del grup Cavall Bernat.
[Plaça del Poble]
16 - 21 h: Festa del joc i de l’esport per als
infants. [Parc Central]
16.30 h: Ball de tarda de l’Associació de Gent
Gran d’Andorra la Vella. [Plaça del poble]
17.30 h: Balkan Paradise Orchestra, xaranga
musical. [Itinerant per l’Av. Meritxell]
			
19 h: Sardanes amb la cobla La Principal de la
Bisbal. [Plaça del Poble]

MORAT
21 H - APARCAMENT PARC CENTRAL

19 h: Balkan Paradise Orchestra, xaranga
musical. [Plaça de La Rotonda]
19 h: II Cursa Els Menairons (de 3 a 15 anys).
Inscripcions: topcrono.net i presencialment de
16 a 18.30 h. [Parc Central]

CIA. VERMUT
22 H - PLAÇA DEL POBLE

La Festa Major l’organitza l’Àrea de cultura conjuntament amb el Departament d’Esports i la col·laboració de
les àrees i serveis de Promoció turística i comercial, Comunicació, Circulació, Social, Higiene i Medi Ambient,
Serveis Públics i Urbanisme i el Servei de Cases Pairals del Comú d’Andorra la Vella.
Agraïments:

@CulturaALV

Cultura Andorra la Vella

www.andorralavella.ad

D.L. AND.353-2019

Consell d’Infants d’Andorra la Vella
Esbart Dansaire d’Andorra la Vella
Gresca Gegantera d’Andorra la Vella
Colla Gegantera de Sant Pol de Mar
Ajuntament de Valls i Colla Joves Xiquets de Valls
Castellers d’Andorra
Associació de Comerciants del Centre Històric
Associació de Gent Gran d’Andorra la Vella
Club andorrà de Tir de precisió
Federació Andorrana de Tennis Taula
Pescadors d’Andorra CPESMA
Club Atletisme Valls d’Andorra
Federació Andorrana de Voleibol
Magatzems Andorra 2000 i El Rebost del Padrí (Campionat de Botifarra)
Andorcarn (Cursa Els menairons)
Biocoop Andorra i Viladomat (Cursa d’Orientació)

