ANDORRA LA VELLA

6, 7, 8 i 9 d’agost 2021

Conxita Marsol Riart,
Cònsol major d’Andorra la Vella

18.45 h: Gran repic de campanes

8 - 14 h i 16 - 21 h: 4t Open de pesca
de salmònids amb mosca sense mort.
Informació i inscripcions:
pescadors.andorra@gmail.com
[Riu Gran Valira]

19 h: Torneig de vòlei platja 3x3.
Inscripcions: de 18.15 a 18.45 h
[Pistes de vòlei platja. Parc Central]
20.30 h: Concert
Carolina Durante (Pop - Rock)
Entrades a la venda a:
andorralavella.ad/entrades
[Aparcament parc Central]

Carolina Durante

Us desitjo de tot cor, en nom del Comú
d’Andorra la Vella, que gaudim de cada
moment de la Festa Major. Per tots nosaltres,
visca la Festa Major!

DISSABTE 7 D’AGOST

19 h: Inauguració de la Festa Major.
Lectura del Pregó a càrrec de José Maria
Costa, President de la Câmara Municipal
de Viana do Castelo, i Dansa del Pregó
amb l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella.
[Plaça Príncep Benlloch]

Ens mereixem tornar a retrobar-nos, a
gaudir de les diferents activitats i concerts
que organitzem perquè tots i cadascun de
nosaltres puguem oblidar per un moment un
capítol que quedarà marcat per sempre en
la nostra història col·lectiva i personal.
Aquests darrers temps hem pres més
consciència que mai que la salut és un
dels tresors més preuats que tenim. El món
sanitari ha estat imprescindible a l’hora de
tirar endavant aquesta crisi en la qual ens
hem vist imbuïts. Per això volem mostrar-los
el nostre agraïment i dedicar-los una Festa
Major que volem que sigui per a tothom i
poder recuperar, mica en mica, la tan
anhelada normalitat. L’homenatge el fem
extensiu també a totes les persones que
van haver d’estar en primera línia durant el
confinament per facilitar-nos la vida i a les
famílies tocades de manera més directa per
la malatia.

DIVENDRES 6 D’AGOST

18 h: Sardanes amb la cobla Ciutat de
Solsona. [Plaça de l’antiga Caserna de
Bombers]
19 h: Ball de tarda amb l’orquestra De
Noche. Entrades a la venda a:
andorralavella.ad/entrades
[Plaça del Poble]

10 - 14 h: X Open de tennis taula.
Categories veterà, sènior i infantil (masculí
i femení). Inscripcions gratuïtes una hora
abans de l’inici o al correu: fatt@adttf.com
[Sala Àgora]

20 h: Havaneres. Aforament limitat
[Plaça de l’antiga Caserna de Bombers]

10 - 14 h i 15 - 19 h: Aquaparc.
1 €/entrada a: reserves.andorralavella.ad
[Estadi comunal Joan Samarra Vila]

20 h: ‘Welcome to my head’, espectacle
de circ, malabars i beatbox amb Kerol.
Aforament limitat [Plaça Guillemó]

11 - 22.30 h: Mercat de la Vall.
[Barri antic]

20.30 h: Concert
La Casa Azul (Pop electrònic).
Entrades a la venda a:
andorralavella.ad/entrades
[Aparcament parc Central]

12 h: Sardanes amb la cobla Ciutat de
Solsona. [Plaça del Poble]
13 h: Danses Medievals amb l’Esbart
dansaire d’Andorra la Vella.
[Plaça Guillemó]
18 h: Inauguració de l’exposició: Andorra la
Vella, el batec d’un poble, vist per Valentí
Claverol. [Centre Cultural La Llacuna]

La Casa Azul

Mai no havíem tingut tantes ganes de gaudir
de la Festa Major. És un moment màgic,
d’un retrobament desitjat sobretot després
que l’any passat haguéssim de prendre la
decisió de suspendre la Festa a causa de la
pandèmia. La vacunació d’una bona part de
la població i el control del virus fa que, amb
tota la prudència i les mesures que calguin,
per descomptat, puguem tornar a celebrar
plegats la Festa Major d’Andorra la Vella.

DIUMENGE 8 D’AGOST

DILLUNS 9 D’AGOST
20 h: ‘White bottom’, espectacle de circ,
teatre i malabars a càrrec de Ramiro
Vergaz. Aforament limitat [Plaça Guillemó]

19 h: Ritmes menuts. Concert per a
infants amb el grup Pastorets Rock Kids.
[Plaça de l’antiga Caserna de Bombers]

10 - 14 h i 15 - 19 h: Aquaparc
1 €/entrada a: reserves.andorralavella.ad
[Estadi comunal Joan Samarra Vila]

20 h: ‘Here we go’, espectacle de circ i
teatre amb la companyia Guga & Silvia.
Aforament limitat
[Plaça Guillemó]

Love of Lesbian

10 - 14 h: 45a Marató d’escacs.
Informació, bases, premis i inscripcions:
www.escacsandorra.com
[Plaça Príncep Benlloch]

20.30 h: El concert de la Festa Major:
Love of Lesbian.
Entrades a la venda a:
andorralavella.ad/entrades
[Aparcament parc Central]

11 h: Concurs de castells de sorra.
[Pistes de vòlei platja del Parc Central]
12 i 18 h: Sardanes amb la cobla La
Principal de la Bisbal. [Plaça del Poble]

Ramiro Vergaz

8 - 14 h: 4t Open de pesca de salmònids
amb mosca sense mort. Entrega de premis
a les 16 h davant del Comú d’Andorra la
Vella. [Riu Gran Valira]

11 - 22.30 h: Mercat de la Vall [Barri antic]
20.30 h: Ball
La Principal de la Bisbal.
Entrades a la venda a:
andorralavella.ad/entrades
[Plaça del Poble]

13 h: Ball del Contrapàs d’Andorra la
Vella, capgrossos i Ball de Gegants.
[Plaça del Poble]
18 h: ‘Entreteixits’. Circ, acrobàcies,
teatre i dansa amb la Cia. Riguel.
Aforament limitat
[Plaça de l’antiga Caserna de Bombers]

La Principal de la Bisbal

12 h: Missa solemne amb l’acompanyament
de La Principal de la Bisbal.
[Església de Sant Esteve]

Guga & Silvia

21.30 h: Concert d’orgue de Juan María
Pedrero. Entrada gratuïta amb aforament
limitat.
Més informació a: amicsdelsorgues.com
[Església de Sant Esteve]

[Plaça Guillemó]
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MESURES DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19:
Als concerts i als balls l’entrada estarà
limitada a l’aforament disponible en
funció de les directrius de les autoritats
sanitàries. Per accedir-hi serà obligatori l’ús
de la mascareta; i no estarà permesa la
consumició de begudes i mejar.
Les entrades pels concerts i balls es poden
adquirir a:
andorralavella.ad/entrades
Oficina de turisme
Centre cultural La Llacuna
Per poder accedir-hi caldrà ensenyar
l’entrada impresa o a la pantalla del
dispositiu mòbil.

La Festa Major està organitzada per
l’Àrea de Cultura conjuntament amb
el Departament d’Esports, i amb la
col·laboració de les àrees i serveis de
Promoció turística i comercial, Circulació,
Comunicació, Higiene i Medi Ambient,
Serveis Públics i Urbanisme.
Agraïments:
Esbart dansaire d’Andorra la Vella
Gresca Gegantera d’Andorra la Vella
Ass. de Comerciants del Centre Històric
Federació andorrana de Voleibol
Pescadors d’Andorra CPESMA
Federació Andorrana de Tennis Taula
Centre d'Escacs d'Andorra

MASCARETA
OBLIGATÒRIA

@CulturaALV

Cultura Andorra la Vella

www.andorralavella.ad

D.L. AND.217-2021

El programa de la Festa Major pot estar subjecte a
modificacions en funció de l’evolució de la pandèmia.
Consulteu els possibles canvis a andorralavella.ad

