Celebració de la
diversitat cultural
a Andorra la Vella
DEL 16 AL 21 DE MAIG DE 2022

Interculturalitat
/ˌinteɾkˌultuɾˌalitˈat/
ORIGEN
LLENGUA

(n. f.)

Llatí
català

La presència i la interacció equitativa

de diverses cultures. La possibilitat de generar
expressions culturals compartides, a través
del diàleg i el respecte mutu.

Exposicions, tallers, folklore, mostra gastronòmica i molt més.
Consulta la programació.

 @ Participació Ciutadana Andorra la Vella
 www.diversitatcultural.andorralavella.ad

Celebració de la diversitat cultural
a Andorra la Vella
ENTRE
SETMANA
Exposició de vestits
típics de l’Índia
i d’Ucraïna
Exposició de vestits tradicionals
ucraïnesos i indis.

DISSABTE 21 DE MAIG
Cercavila
Una tretzena d’entitats de la
parròquia, amb el Carlemany
i l’Ermessenda al capdavant,
desfilaran amb els vestits, les
banderes i estendards
dels seus països.
A les 11.30 h

Inauguració: 16 de maig a les 20 h
Fins al 27 de maig
Vestíbul del Centre cultural
la Llacuna
Associació indi resident a
Andorra INDIRA i Associació
d’ucraïnesos d’Andorra

Taller de pinyates
Els infants del casal d’infants El
Llamp i de la Ludoteca de Santa
Coloma gaudiran d’una tarda
especial de manualitats ben
colorides i confeccionaran les
típiques pinyates mexicanes.
Dilluns 16 i dimarts 17
a partir de les 17.30 h
Casal d’infants El Llamp i
Ludoteca de Santa Coloma
Associació mexicans a
Andorra MEXAND

Conferència
‘Import-Export cultural
d’Andorra’
La diversitat cultural és present
també en els intercanvis que es
produeixen entre un territori i el seu
exterior, de manera bidireccional,
allò que entra (importem) i allò que
surt (exportem).
A càrrec d’Àngels Mach.
Ponents: Jonaina Salvador,
Efrem Roca, Josep Maria Ubach,
Aminda Saludes, Joan Burgués i
Albert Villaró.

Sortida des de la plaça de la
Rotonda i arribada a la plaça
Guillemó

A la plaça Guillemó

Mostra gastronòmica

‘La diversitat a taula’
Viatja pel món sense sortir d’Andorra!
Coneixes les arepas veneçolanes, els siopaos filipins, els enchidos
portuguesos, el vada pav indi, o la causa limeña peruana... Vols
tastar el pony malta equatoria o el vinho branco portuguès?
Seu còmodament i tasta tot el que et vingui de gust!
Hi trobaràs plats i begudes típiques de Equador, Filipines, Índia,
Perú, Portugal, Ucraïna i Veneçuela.

Grupo de bombos
Obrim la Festa de la Diversitat
amb una sonada i espectacular
percussió dels tambors i bombos.
A les 12 h
Associació Casa Trás-OsMontes i Alto Douro

Fes pinya amb els
Castellers d’Andorra

Flamenc

Vine a trencar pinyates

Mostra de ball flamenc, sevillanes i
clàssic espanyol.

A les 17.45 h

A les 16.30 h
Associació de dansa espanyola
Alendoy Flamenc

Participa i viu les sensacions
d’estar dins de la pinya i ajuda a
assolir el castell. Mai se sap, potser
despertem el casteller/a que duus a
dins... Grallers, tabalers i enxanetes,
l’emoció està servida!

Mostra de folklore
portuguès

A les 12.15 h

A les 17 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 12.45 h

Associació mexicans a Andorra
MEXAND

Endinsa’t en la cultura tradicional
amb les animades cançons i danses
de la regió nord de Portugal.

Grup de folklore Casa de
Portugal

Dansa tradicional Gopak
Coneix el Gopak, la dansa típica
d’Ucraïna.
A les 17.30 h
Associació d'ucraïnesos
d'Andorra

Danses tradicionals
filipines
A les 18 h
Associació de residents filipins
a Andorra

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 amb cançons
d’arreu del món.
A les 18.30 h
Vestíbul del Centre cultural
La Llacuna
Orfeó Andorrà

Rancho folclorico dos
residentes do Alto Minho

Dimarts 17 de maig a les 19 h
Sala d’actes del Centre cultural
La Llacuna
Societat andorrana de
ciències (SAC)

Exposició
‘Interculturalitat’
Mantenir, conèixer i viure la
diversitat de llengües afavoreix la
comunicació entre les persones.
Amb l’exposició Interculturalitat,
una vintena d’associacions
culturals i de residents d’Andorra
ens plantegen paraules
úniques, paraules quotidianes i
significatives de la seva llengua
que, per què no, podem acabar
integrant com a pròpies.
Inauguració: 18 de maig a les 19 h
Fins al 17 de juny
Plaça del Poble

De les 12 a 19 h

40 que ballem! Actuació
Esbart dansaire d’Andorra
Enguany l’Esbart celebra el 40è
aniversari!
Podràs gaudir d’un repertori de
danses tradicionals del Principat
d’Andorra i dels Països Catalans
representades per totes les
seccions de l’Esbart dansaire
d’Andorra la Vella. Una mostra dels
40 anys de la trajectòria de l’Esbart.
A les 13.15 h
Esbart dansaire d’Andorra la
Vella

Dansa índia
Danses tradicionals de l’Índia.
A les 16 h
Associació indi resident
d’Andorra INDIRA

Col·labora:

