
[Plaça antiga caserna de bombers] 
Taller de ballarusca





Quines ganes de tornar a celebrar una 
Festa major com les de tota la vida. Després 
d’un any, el 2020, sense festa a causa de la 
pandèmia, i d’una a mig gas l’any passat, 
ara hi tornem amb més empenta que mai!

La Festa major es caracteritza per la 
multitud d’activitats que des del Comú 
preparem per a tots els públics, i on la 
música, el ball i les tradicions tenen un 
paper fonamental. Si alguna entitat 
representa l’esperit de la festa és l’Esbart 
dansaire d’Andorra la Vella, que cada any la 
inaugura amb la Dansa del pregó, i aporta 
animació i guia el poble al tradicional ball 
del Contrapàs. Enguany, per celebrar els 
40 anys de la seva creació, l’Esbart tindrà 
un major protagonisme: s’encarregarà 
del pregó i tindrà un escenari propi per al 
folklore i les tradicions, que són una part 
fonamental de la festa.

Confio que tornem a gaudir intensament 
tots plegats d’uns dies distesos per al 
retrobament i la gresca. Visca la Festa 
major!

Conxita Marsol Riart 
Cònsol major

DIJOUS 4 D’AGOST

20.30 h: Actuació de l’Esbart Dansaire 
d’Andorra la Vella, del Perú Ritmos 
y Costumbres i del Grupo de Danza 
Folklórica de Sangre Mexicana 
[Plaça Vinyes]

DIVENDRES 5 D’AGOST

15.30 - 20.30 h: Jocs tradicionals. Activitat 
proposada pel Consell d’Infants 
[Plaça de La Rotonda]

18.45 h: Gran repic de campanes

19 h: Inauguració de la Festa major. Lectura 
del Pregó a càrrec de l’Esbart dansaire 
d’Andorra la Vella i Dansa del Pregó 
[Plaça Príncep Benlloch]

19 h: Torneig de vòlei platja 3x3. 
Inscripcions: de 18.15 a 18.45 h
[Pistes de vòlei platja. Parc Central]

22.30 h: Ball a la Plaça, amb el Tercet Join   
[Plaça del Poble]

23 h: Concerts:
 Roba Estesa (músiques urbanes, fusió i folk)
 Koers (Reggae)

[Plaça Guillemó]



DISSABTE 6 D’AGOST

8 - 14 h i 16 - 21 h: 5è Open de pesca 
de salmònids amb mosca sense mort. 
Informació i inscripcions: pescadors.
andorra@gmail.com [Riu Gran Valira]

8.30 - 13 h: Prova ciclista: Pujada a 
la Comella. Informació i inscripcions: 
bikeaca@gmail.com

9 - 20 h: Copa andorrana d’Skateboarding. 
Prova final del circuit català en modalitat 
“Street” [Skateparc del Parc de la Serradora 
-Santa Coloma]

11 - 23 h: Mercat de la Vall. Artesania, art i 
productes agroalimentaris [Barri antic]

12 h: Sardanes amb la cobla Juvenil Ciutat 
de Solsona [Plaça del Poble]

12.30 h: Danses folklòriques en el marc 
del 40è aniversari de l’Esbart dansaire 
d’Andorra la Vella 
[Plaça Espai Columba – Santa Coloma]

15.30 - 20.30 h: Jocs tradicionals. Activitat 
proposada pel Consell d’Infants 
[Plaça de La Rotonda]

16 - 21 h: Festa del joc i de l’esport. Activitat 
proposada pel Consell d’Infants 
[Parc Central]

17.30 h: Exhibició castellera a càrrec de la 
Colla Vella dels Xiquets de Valls 
[Plaça Príncep Benlloch]

18 h: Sardanes amb la cobla Juvenil Ciutat 
de Solsona [Plaça del Poble]

18.30 h: Cercavila en el marc del 40è 
aniversari de l’Esbart dansaire d’Andorra la 
Vella 
[Plaça Príncep Benlloch - Av Meritxell - 
plaça de l’antiga caserna de Bombers]

19.30 h: Taller participatiu de ballarusca 
popular [Plaça antiga caserna de Bombers]

22.30 h: Set Up, espectacle de circ i teatre 
amb la Cia. Los Barlou [Plaça del Poble]

23.30 h: Concerts i balls de nit:
 Oques Grasses (Pop-rock) 
 Ptazeta y Juacko (Rap i músiques urbanes)

[Plaça Guillemó]



DIUMENGE 7 D’AGOST

8 - 14 h: 5è Open de pesca de salmònids 
amb mosca sense mort. Entrega de premis 
a les 16 h a l‘Estadi comunal Joan Samarra 
Vila. Informació i inscripcions: 
www.pescadorsandorra.com 
[Riu Gran Valira]

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

11 - 23 h: Mercat de la Vall. Artesania, art i 
productes agroalimentaris
[Barri antic]

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

13 h: Ball del Contrapàs d’Andorra la Vella, 
Capgrossos i Ball de Gegants
[Plaça del Poble]

15.30 - 20.30 h: Jocs tradicionals. Activitat 
proposada pel Consell d’Infants 
[Plaça de La Rotonda]

16 - 21 h: Festa del joc i de l’esport. Activitat 
proposada pel Consell d’Infants 
[Parc Central]

16.30 h: 16è Campionat de Botifarra. 
Inscripcions al Centre cultural La Llacuna 
[Centre cultural La Llacuna]

16.30 h: Cafè, copa i puro. Ball de tarda amb 
el Tercet Join [Plaça del Poble]

18 h: Sardanes amb la cobla La Principal de 
la Bisbal [Plaça del Poble]

18.30 h: Festa de l’escuma. Activitat 
proposada pel Consell d’Infants 
[Parc Central]

20 h: Actuació final dels actes de celebració 
del 40è aniversari de l’Esbart dansaire 
d’Andorra la Vella
[Plaça Vinyes]

21 h: Cinema a la fresca amb la pel·lícula 
Aladín. Activitat proposada pel Consell 
d’Infants [Pati de l’antiga escola espanyola 
de Ciutat de Valls]

22.30 h: Combinat de circ, espectacle amb 
la Cia. La Trena [Plaça del Poble]
 
 

 

23 h: Gran ball de nit amb 
 La Principal de la Bisbal 
 DKDAS Show Band (versions i disco) 

[Plaça Guillemó]



DILLUNS 8 D’AGOST

11 h: Concurs de castells de sorra [Pistes de 
vòlei platja del Parc Central]

12 h: Sardanes amb la cobla La Principal de 
la Bisbal [Plaça del Poble]

15 - 20 h: Festa de l’aigua. Activitat 
proposada pel Consell d’Infants 
[Parc Central]

15.30 - 20.30 h: Jocs tradicionals. Activitat 
proposada pel Consell d’Infants 
[Plaça de La Rotonda]

18.30 h: Sardanes amb la cobla La Principal 
de la Bisbal [Plaça del Poble]

22.30 h: The Crazy Mozarts, espectacle de 
circ i teatre amb la Cia. Mundo Costrini 
[Plaça del Poble]

23 h: Concerts de fi de festa: 
 Ariel Rot & Kiko Veneno

Gira Un país para escucharlo
 Muchachito Bombo Infierno

[Plaça Guillemó] 
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La Festa Major l’organitza l’Àrea de Cultura conjuntament amb el Departament d’Esports i 
el Departament de Social, i amb la col·laboració de les àrees i serveis de Promoció turística i 
comercial, Centre de Congressos, Circulació, Comunicació, Higiene i Medi Ambient, Serveis 
Públics i Urbanisme.

Agraïments:
Esbart dansaire d’Andorra la Vella; Perú Ritmos y Costumbres; i Grupo de Danza Folklórica de 
Sangre Mexicana
Associació de la Gent Gran d’Andorra la Vella
Consell d’Infants d’Andorra la Vella
Ajuntament de Valls i Colla Vella dels Xiquets de Valls 
Gresca Gegantera d’Andorra la Vella
Federació andorrana de Voleibol
Pescadors d’Andorra CPESMA
Centre d'Escacs d'Andorra
Agrupació Ciclista d’Andorra
Associació d’Skate i Snowboard d’Encamp-Andorra
Federació andorrana de Patinatge i Federació catalana de Patinatge

Comú d’Andorra la VellaAndorraCapital andorracapital




