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La Festa Major del Cap del Carrer 

   L’arribada de l’estiu fa brollar l’esperit de relax i diversió. En aquest escenari bona 

part dels actes populars coincideixen amb època estival. A la parròquia d’Andorra la 

Vella les festes majors d’Andorra la Vella, Santa Coloma i la Margineda en són 

exemple, així com la Festa del Puial o la Festa del Poble.  

   En aquest ambient estival va sorgir l’any 1985 una de les festes de més èxit de la 

parròquia: La Festa Major del Cap del Carrer.  

 

Portada del programa en el 10è aniversari de la Festa Major del Cap del Carrer l'any 1995 

EL DOCUMENT DEL MES DE 

L’ARXIU COMUNAL D’ANDORRA 

LA VELLA 



   La primera edició va ser al juliol de 1985 quan una colla d’amics sota el nom de La 

Colla del Cap del Carrer va incentivar una festa genuïna, que es duia a terme el darrer 

cap de setmana de juny o el primer de juliol.  

 

Imatge d'alguns integrants de la Colla del Cap del Carrer 

   Entre els col·laboradors principals es trobava Antoni Calvet i Ginesta, Tonet, que 

regentava la carnisseria del barri i va donar suport al jovent. Precisament ell va exposar 

en una entrevista que recordava que antigament s’havia fet una festa en el barri. 

 

Festa infantil (a la dreta de la imatge en Tonet). Any 1993 

   Amb empenta van aconseguir implicar la major part de comerciants i botiguers de la 

zona, així com la col·laboració del Comú. Entre les activitats que es duien a terme hi 

havia espectacle de titelles, la festa de l’escuma, havaneres, arrossades o sardinades. 



 

   Les activitats estaven adreçades a un públic divers sense deixar de banda cap 

segment de la població. La festa de nit va ser el plat fort de la gresca i van ser sonats 

els concerts dels personatges que van fer furor als anys 90 com Cañita Brava i Josmar. 

 

Festa de l'Escuma. Any 1994 

 



 

Les arrossades formaven part de les activitats de la festa A la imatge un del integrants de la colla, Carles Riba, 
servint paella.  Any 1993 

   El comiat i final de la festa es va anunciar el maig de l’any 2001 quan la comissió de 

festes del barri comunicava la decisió de deixar de celebrar la Festa Major del Cap del 

Carrer esgrimint que el pas del temps i les obligacions familiars no els permetien seguir 

organitzant-la. Posteriorment alguns joves van intentar recuperar-la però no va tenir 

continuïtat i la Festa Major del Cap del Carrer va quedar en el record i la història de la 

parròquia. 

Imatges : 

Judith Elies i Josep Maria Mesalles 

 

Podeu enviar les vostres propostes, suggeriments o consultes a:  

arxiu@comuandorra.ad 
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