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CELEBRACIÓ DE LA DIVERSITAT CULTURAL CELEBRACIÓ DE LA DIVERSITAT CULTURAL 
A ANDORRA LA VELLAA ANDORRA LA VELLA

23 IMATGES, 23 ARTISTES. 
LA DIVERSITAT DEL SÍMBOL
CONFERÈNCIA

Dilluns 10 de maig a les 19 h
Ermengol Puig i Tàpies, professor d’Història i 
Teoria de l’art i crític d’art,  analitzarà les lito-
grafies i explicarà la tècnica utilitzada en cada 
una de les 23 imatges commemoratives de la 
Diada de Sant Jordi.
Sala d’actes del Centre cultural La Llacuna
Societat andorrana de ciències (SAC)

EL CAMÍ DEL FOC. LA CREMADA DE 
FALLES
PROJECCIÓ DOCUMENTAL

Dimarts 11 de maig a les 20 h
Recull audiovisual de la història d’aquesta 
festa que té lloc per Sant Joan. Una tradició 
que va començar durant la primera meitat 
del S.XX,  i es va recuperar el 1987 després de 
dues dècades de parèntesi.

Sala d’actes del Centre cultural La Llacuna
Associació fallaires d’Andorra la Vella

En motiu del Dia mundial de la Diversitat Cultural pel Diàleg i el 
Desenvolupament declarat per l’Assemblea General de l’ONU

CULTURA D’ANDORRA
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA COL·LECTIVA

Del 10 al 28 de maig 
Cada societat mostra la seva escala d’inte-
ressos i valors a través de la cultura. És una 
finestra al seu passat i defineix el seu present. 
La cultura modela i forma part de la realitat 
més intima dels pobles. Per això, presentar en 
una exposició d’imatges aquesta realitat és 
un exercici creatiu en si mateix que ens enri-
queix.

La podrem veure en línia a 
http://fandfoto.com, o projecció audiovisual 
el 13 de maig a les 20 h a la Sala d’actes del 
Centre cultural la Llacuna
Federació andorrana de fotografia (FAF)

23 IMATGES, 23 ARTISTES. 
LA DIVERSITAT DEL SÍMBOL
EXPOSICIÓ DE LITOGRAFIES

Del 10 al 21 de maig 
Cada any, i ja en són 23, el dia 23 d’abril Àgora 
Cultural presenta una litografia de Sant Jordi 
dissenyada per algun artista del principat. 
Vestíbul del Centre cultural La Llacuna
Societat andorrana de ciències (SAC)
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RETRATS D’ARA I D’ABANS
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

Del 14 al 28 de maig 
El Grup de folklore Casa de Portugal s’endinsa 
als museus d’Andorra per recrear vivències 
pròpies d’inicis del S.XX. 
Vestíbul del Centre cultural La Llacuna

Grup de folklore Casa de Portugal 

RETRATS D’ARA I D’ABANS
PROJECCIÓ DOCUMENTAL

Divendres 14 de maig a les 20 h
Entrevistes i making off del reportatge 
fotogràfic Retrats d’ara i d’abans.

Sala d’actes del Centre cultural La Llacuna

Grup de folklore Casa de Portugal 

CUINA MEXICANA
TALLER DE CUINA

Dissabte 15 de maig a les 11.30 h

Tingueu a mà els ingredients per cuinar una 
deliciosa Cochinita pibil
Es podrà seguir en directe pel Facebook de: 
@participaciociutadanaandorralavella 
@ladelitaandorra 
Associació mexicans a Andorra MEXAND

TATUATGES AMB HENNA
TALLER

Dimecres 12 de maig de 18 a 20 h
Decora’t les mans amb tatuatges d’henna, tot 
un símbol de la cultura sahrauí.

Espai B’Art del Centre cultural La Llacuna

Creuem fronteres

CREUEM FRONTERES. CARAVANA 
SOLIDÀRIA 2019
PROJECCIÓ DOCUMENTAL 

Dimecres 12 de maig a les 20 h
Un treball que narra les vivències de la carava-
na solidària entre Andorra i els camps de refu-
giats de Tindouf (Algèria). 
Sala d’actes del Centre cultural La Llacuna

Creuem fronteres

APRENEM A TOCAR LES 
CASTANYOLES
TALLER 

Dijous 13 de maig a les 20 h
Taller d’iniciació per a tots els públics.

Sala 3 del Centre cultural La Llacuna

Associació de dansa espanyola Alendoy Flamenc
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TORNAREM!
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Parc Central

Inauguració dissabte 15 de maig a les 16 h

Les associacions culturals i de residents del 
país porten més d’un any allunyades dels 
assajos, els escenaris i els carrers, però no 
abaixen el braços.

Tornarem! és un crit d’esperança de les 
persones que integren aquestes entitats a 
través d’un recull d’imatges de gran format. 
La mostra es podrà visitar fins al 15 de juny15 de juny.
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OS AMIGOS DO ZÉ
A les 17 h
Concert de música portuguesa.

Consolat honorari de Portugal a Andorra

BALLET CASA RÚSSIA
A les 18 h
Les alumnes de ballet de l’escola Soul Dance 
interpretaran 3 escenes clàssiques de ballet: 
La variació del kitri, Don Quixot i Carmen 

Casa Rússia

DANSES TRADICIONALS
A les 18.15 h
Danses tradicionals representades per totes 
les seccions de l’Esbart dansaire d’Andorra la 
Vella.

Esbart dansaire d’Andorra la Vella

FLAMENC 
A les 18.45 h
Mostra de ball flamenc, sevillanes i clàssic 
espanyol.

Associació de dansa espanyola Alendoy Flamenc

LOS MENSAJEROS DE MEXICO
A les 19.20 h
Concert de mariachis.

Associació mexicans a Andorra MEXAND

MOSTRA DE MÚSICA I 
DANSES TRADICIONALS
Dissabte 15 de maig a partir de les 17 h
Plaça del Poble
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COVID-19
Les activitats programades s’han adap-
tat a les mesures sanitàries per a evitar 
la transmissió de la Covid-19. Les places 
són limitades segons l’aforament dispo-
nible i hi ha distanciament de seguretat, 
ventilació i gel hidroalcohòlic i l’ús de la 
mascareta és obligatori.

Per a més informació: Per a més informació: 
Servei de Participació Ciutadana. 

participacio@comuandorra.ad 
 730 043                     694 093 

@participaciociutadanaandorralavella  
diversitatcultural.andorralavella.ad

mailto:participacio@comuandorra.ad
http://diversitatcultural.andorralavella.ad

