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La festa major del barri del Puial 

Enguany se celebra la 60a edició d’una de les festes més longeves i arrelades de la 

parròquia: la del barri del Puial, un dels nuclis primigenis de la vila d’Andorra la Vella.  

La festa honora Sant Antoni de Pàdua cada 13 de juny, i per això els actes es 

concentren el cap de setmana més proper a aquesta data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista parcial del barri del Puial_Fons Guillem de Plandolit. Any 1914-1932_ANA 

 

Sant Antoni de Pàdua va néixer a Lisboa cap a l’any 1195 i va morir a la localitat italiana 

de Pàdua el dimarts 13 de juny de 1231. Va ser un dels sants més populars, ja que el 

poble va atribuir-li molts miracles relacionats amb els desvalguts, a banda de ser 

conegut com “l’advocat dels pobres”.  

EL DOCUMENT DEL MES DE L’ARXIU 

COMUNAL D’ANDORRA LA VELLA 



De fet, els seus miracles en favor dels indigents són l’origen del costum caritatiu de 

donar pa als pobres per Sant Antoni, una tradició que ha evolucionat i es manté amb el 

repartiment popular dels pans beneïts. El seu patronatge és conegut també pel gremi 

de la construcció que l’invoca contra les caigudes i els accidents. Els padrins del Puial 

recorden haver tingut constància sempre de la dedicació de Sant Antoni de Pàdua al 

barri i de l’existència de  l’oratori1. 

Oratori de Sant Antoni del barri del Puial representat amb un nen Jesús al braç. 

El dia del patró s’oficia una missa davant l’oratori del Puial amb veïns i autoritats. Quan 

finalitza la missa es treuen les saques de pa, es beneeixen i es reparteixen. La jornada 

finalitza amb un aperitiu a la plaça. 

 

 

 

 

 

 

 

Missa de Sant Antoni quan mossèn Blai Fortuny era rector d’Andorra la Vella. 

                                                           
1
 Més enllà de la memòria oral no hem trobat fonts documentals que ens aportin més informació. Tot i així, el testimoni d’Andreu 

Cardona situa el sant al mateix lloc però integrat dins d’un arc. 
 



L’Andreu Cardona de cal Callaueta recorda els orígens de la Festa del Puial com una 

iniciativa d’un grup d’amics del barri entre els quals hi havia Isidre Armengol, Àngel 

Julià, Jaume Simon de cal Pauet i en Trepaulos. Així mateix, s’ha de destacar  la figura 

del Bonaventura Massip com un dels majors impulsors2. Es va promoure aprofitant que 

el dia del Sant Antoni de Pàdua coincidia amb l’inici del temps estival i es va traslladar 

el cap de setmana més proper a la celebració del patró per afavorir la participació 

ciutadana. 

 

Tot i que era una festa de barri, era concorreguda per la gent de la vila i d’altres 

parròquies d’Andorra. A les primeres edicions l’organització de la festa es feia amb 

recursos propis i s’amenitzava amb el ball a la plaça al ritme dels acords d’un 

acordionista de la Seu d’Urgell anomenat “Estevet el boig”, que, a banda de l’acordió, 

tocava el bombo, els platets i el que escaigués....(somriu el senyor Cardona mentre ho 

explica). Com que el nombre d’organitzadors era reduït, els comptes  de la festa es 

feien ràpid. Per tal de poder sufragar les activitats es feien quintos a l’hivern per tal de 

recaptar els diners necessaris. 

 

                                                           
2
 Informació facilitada per Roser Xandri. El seu pare consta també com a membre fundador i soci 

número 5. 



Progressivament els actes de la Festa es van anar diversificant adaptant-se a les 

transformacions de la parròquia, però mantenint l’equilibri entre tradició i modernitat. 

Entre les activitats curioses, es va fer alguns anys la rifa d’un porc, o concursos de tir al 

plat, i els premis van ser molt variats gràcies als diversos col·laboradors del barri.  

 

La festa del Puial actualment es coordina -amb l’ajuda de diversos col·laboradors, 

entre els quals, el Comú com a principal- a través d’una comissió de festes que 

s’encarrega de decorar el barri i coordinar les activitats programades. 

 

 

 

   

 

 

 

 

El bar Fidel ha estat un punt integrador de la Festa del Puial durant molts anys_Foto:Comissió de 

Festes del barri del Puial. 

 



El caire de barri ha estat, de sempre, un dels trets característics de la festa i, per 

aquesta raó, es van incorporar activitats infantils, o el ball de nit,  així com les partides 

de botifarra al bar Fidel. En la darrera dècada, s’ha afegit una altra activitat. Es tracta 

del taller de falles per a la canalla, a la plaça, atès que el Puial és un lloc emblemàtic 

per als fallaires perquè és el punt d’inici de la cremada de falles la nit de Sant Joan. 

 

La comissió de festes del barri del Puial sempre ha estat una família_Foto: Comissó de festes del barri 

del Puial 

Coincidint amb el 60è aniversari de la Festa del Puial, el barri estrena enguany un 

nou paviment actualitzat d’acord als nous temps. 

 

Agraïment a Andreu Cardona, un dels fundadors de les festes del barri del Puial per les seves 

explicacions i a la Comissió de festes pel material facilitat. 

Podeu enviar les vostres propostes, suggeriments o consultes a: 

arxiu@comuandorra.ad 

 

Dipòsit legal: AND. 583-2017 
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