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Els orígens del Centre Cultural La Llacuna 

Cada setembre és sinònim d’inici escolar i de totes les activitats associades, com l’ampli ventall 

d’ofertes artístiques i musicals que ofereix el Centre Cultural La Llacuna des de la seva 

inauguració el 15 de setembre de 2004. En aquest 50è Document del mes us expliquem perquè 

es diu així l’edifici, què hi havia abans i com es va concebre aquest projecte. 

L’accés principal al Centre Cultural es troba al carrer Mossèn Cinto Verdaguer núm. 4, 

mentre que la part posterior és al carrer La Llacuna, i d’aquí el seu nom. S'ubica en una 

zona contigua al Cap del Carrer, que es va desenvolupar amb el període de creixement 

de mitjans del segle XX. El significat de Llacuna és el d’una extensió d’aigua de poca 

fondària amb vegetació. Alguns veïns recorden haver jugat a la bassa que hi havia en la 

qual, fins i tot, s’hi trobaven granotes. Queda clar, doncs, l’origen del nom del carrer i, 

posteriorment, del Centre Cultural. 
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A La Llacuna també hi havia una font, com les que es distribuïen en diferents punts de 

la parròquia, que s’emprava per beure i rentar. A més, en l’espai comprès entre l’actual 

carrer La Llacuna i l’Alzinaret es va dur a terme durant alguns períodes la Fira del Bestiar 

d’Andorra la Vella. Ara bé, si per alguna cosa es recorda aquest emplaçament per part 

de molts ciutadans de la parròquia és perquè s'hi estacionaven els autobusos de la 

companyia Hispano-Andorrana que cobria la línia a l’Hospitalet i a la Seu d’Urgell. 

Font de la Llacuna que es troba a l’entrada del carrer que li dona nom i que es va 

instal·lar l’any 1980 per a rememorar les antigues fonts d’Andorra la Vella.  

Arxiu Comunal d’Andorra la Vella 

L’edifici més significatiu com a antecedent cultural durant dècades, però, va ser el 

conegut com a “Casal del Centre” a la dècada dels anys 70 del segle passat, on s’hi 

desenvolupaven diverses activitats culturals, entre les quals destaca el cinema, una 

instal·lació molt concorreguda tant pel habitants del país com per a turistes. L’ús del 

Casal era molt divers, ja que també era seu dels assajos de l’Orfeó Andorrà, de 

representacions teatrals, i era el lloc on s’impartien classes de català.  



La construcció d’una oficina bancària l‘any 1982 va posar fi al Casal del Centre, l’edifici 

contigu del qual era una pelleteria. Per això, una de les curiositats que es pot observar 

al subsol del Centre Cultural és una antiga caixa forta del banc (veure imatge). 

Façana del Casal del Centre _Arxiu Comunal  

El Comú, amb la finalitat de concentrar 

l’activitat cultural, va adquirir els immobles 

entre els anys 1999 i 2000. L’any següent es va 

fer el projecte definitiu i el Centre Cultural es va 

inaugurar el 15 de setembre del 2004.  

Es va concebre com un espai de creació, de 

reflexió i d’aprenentatge, així com un edifici que 

fomenta l’intercanvi i la participació. Els tres 

pilars culturals del centre són l’Institut de 

Música, l’Escola d’Art i l’Aula de Teatre, però al 

Centre cultural també s'hi troben les entitats ciutadanes. Tant al vestíbul com al subsol 

s’ofereixen espais d’exposició artística i una sala d’actes. 



L’arquitecte Jordi Batlle Jordana va dissenyar el projecte ideat “amb la voluntat de crear 

un edifici singular en l'entorn urbà, on la façana és l'element més significatiu”. A la planta 

baixa, el vidre transparent convida a la gent a entrar, fent una continuïtat de l'espai 

exterior amb la recepció les exposicions temporals. La façana de les plantes superiors és 

un mur cortina de vidre blau amb una gelosia que li dona un cert moviment. Unes lones 

verticals fan de reclam de les exposicions temporals i de les activitats que es fan a la 

Llacuna. 

 

El Centre Cultural de la Llacuna, un espai en constant moviment, és un lloc viu tant 

per a la gent que hi treballa com per a les moltes visites diàries que rep. 

Podeu enviar les vostres propostes, suggeriments o consultes a: 

arxiu@comuandorra.ad 
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