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JULIOL

.07

A les 20 h 

Duo Mozart

El duo Mozart, proposat per 
l’ONCA, amb Francesc Planella al 
violí i Elias Porter a la viola. El Duo 
en do major és el primer d’una 
col·lecció de sis duos que el 
príncep i arquebisbe de Salzburg 
Jeroni de Colloredo-Mansfeld va 
encarregar a Michael Haydn l’any 
1783. El compositor va començar 
a treballar en l’encàrrec però, 
degut a una malaltia, només va 
ser capaç de completar quatre 
duos. L’arquebisbe no era un 
home pacient i, malgrat que 
coneixia el mal estat de salut del 
compositor, el va amenaçar de 
no pagar-li el salari fins que no 
completés l’obra. L’estiu de 1783, 
Wolfgang Amadeus Mozart es va 
assabentar de la situació de 
Michael Haydn. Ell també havia 
treballat amb anterioritat per al 
mateix arquebisbe però, degut a 
la mala relació entre ells, havia 
renunciat al seu lloc de treball. 
Tot i així, va decidir ajudar Haydn 
i va escriure els dos duos que 
faltaven per completar l’encàrrec 
(el duo en sol major i el duo en si 
bemoll major). El resultat va ser 
impecable i l’arquebisbe no es va 
adonar que les obres no eren de 
Haydn. Els duos van ser publicats 
l’any 1788 sota el nom d’aquest 
compositor, però algun temps 
després, Mozart, que valorava 
molt aquelles obres, li va 
demanar que li tornés les 
composicions.

Un cop s’acabi el concert, fes una 
visita en profunditat al 
videomapatge i als originals, per 
descobrir-ne tots els secrets. 

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 836 908

18.07
PLACETA DE
SANTA COLOMA

A les 21 h

Duo Mozart

El duo Mozart, proposat per l’ONCA, 
amb Francesc Planella al violí i 
Elias Porter a la viola. El Duo en do 
major és el primer d’una col·lecció 
de sis duos que el príncep i 
arquebisbe de Salzburg Jeroni de 
Colloredo-Mansfeld va encarregar 
a Michael Haydn l’any 1783. El 
compositor va començar a 
treballar en l’encàrrec però, degut 
a una malaltia, només va ser 
capaç de completar quatre duos. 
L’arquebisbe no era un home 
pacient i, malgrat que coneixia el 
mal estat de salut del compositor, 
el va amenaçar de no pagar-li el 
salari fins que no completés l’obra. 
L’estiu de 1783, Wolfgang Amadeus 
Mozart es va assabentar de la 
situació de Michael Haydn. Ell 
també havia treballat amb 
anterioritat per al mateix 
arquebisbe però, degut a la mala 
relació entre ells, havia renunciat 
al seu lloc de treball. Tot i així, va 
decidir ajudar Haydn i va escriure 
els dos duos que faltaven per 
completar l’encàrrec (el duo en sol 
major i el duo en si bemoll major). 
El resultat va ser impecable i 
l’arquebisbe no es va adonar que 
les obres no eren de Haydn. Els 
duos van ser publicats l’any 1788 
sota el nom d’aquest compositor, 
però algun temps després, Mozart, 
que valorava molt aquelles obres, li 
va demanar que li tornés les 
composicions. 

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 878 173

15.07
CAL PAL

A les 19 h

La Santa, el Rus i el Comte

Visita teatralitzada per Santa 
Coloma. Tres personatges molt 
representatius de Santa Coloma 
ens guiaran, mitjançant una visita 
insòlita, per les singularitats del 
poble en un recorregut que 
repassarà els moments més 
fascinants de la història d’Andorra.

Reserva i venda d’entrades a: 
L’oficina de turisme d’Andorra la 
Vella, Més informació al tel.
(+376) 750 100

16,23 i 30.07
SANTA COLOMA

A les 20 h 

Ruta literària
per Andorra la Vella

Deixa’t guiar pel nucli antic 
d’Andorra la Vella de la mà d’alguns 
dels escriptors que s’hi han 
passejat al llarg de la història, a 
través de les paraules de Martí i 
Pol, mossèn Ballarín o Joan Peruga, 
entre altres autors. Veurem com 
era aquesta part d’Andorra no fa 
tant de temps. L’activitat s’acabarà 
amb una visita a la Casa de la Vall.

Activitat en col·laboració amb la 
Biblioteca Nacional d’Andorra.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel (+376) 836 908 

CENTRE HISTÒRIC
D’ANDORRA
LA VELLA

16.07



A les 22 h

Projecció de la pel·lícula 
‘Museo’

Museus al setè art és un cicle 
cinematogràfic que, per segon 
any consecutiu, divulga algunes 
de les millors pel·lícules de 
temàtica museística i artística 
que s’han fet mai. Museo és una 
pel·lícula mexicana guardonada 
de l’any 2018 que narra el 
robatori real de diverses peces 
prehispàniques que va tenir lloc 
l’any 1985 al Museu Nacional 
d’Antropologia de Mèxic. 

Més informació al tel.
(+376) 836 908 

FARGA ROSSELL
25.07

21.07

A les 21:30 h

Concert dels GuitarBellows

La unió sorprenent d’un acordió 
cromàtic i d’una guitarra elèctrica 
us farà viatjar per un repertori 
dedicat als músics més revolucio-
naris del segle xx. Som-hi?

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 739 111 o a l’adreça 
fedacultura@feda.ad

VISITA DEL CAMÍ
HIDROELÈCTRIC
I CONCERT DELS
GUITARBELLOWS

A les 20 h

Visita guiada a l’exposició 
‘Estripagecs’, amb Pere Moles

La mostra és un recull polièdric 
de l’activitat artística de l’andorrà 
Pere Moles. A l’exposició es 
troben algunes de les seves 
obres més destacades, que van 
des de l’escultura fins a les arts 
pictòriques o el disseny gràfic, i 
flirtegen inclús amb l’interiorisme 
i l’art digital, totes amb els 
estripagecs com a eix central. 

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 338 096 o a l’adreça 
info@calpalandorra.com

21.07
CAL PAL

A les 19 h

Viatge a través de la
història i les llegendes

Tres personatges fugen de les 
autoritats i aprofiten la presència 
d’un grup per camuflar-se i recórrer 
junts els carrers. Descobrireu cases, 
carrers, llegendes i altres històries. 

Visita teatralitzada en castellà.

Reserva i venda d’entrades a: 
L’oficina de turisme d’Andorra la 
Vella, Més informació al tel.
(+376) 750 100

18 i 21.07
CENTRE HISTÒRIC
D’ANDORRA
LA VELLA A les 2O h 

Concert de Pànic Escènic i 
ballada de swing

Deixa’t portar pels paisatges sonors 
càlids i sensuals que interpretarà la 
banda Pànic Escènic, amb un 
repertori que inclou temes propis i 
versions, i que fusiona el jazz llatí 
amb la bossa nova, el soul, el swing, 
el pop-funk i el chill-out.
En aquesta actuació, a l’exterior de 
l’Espai Columba, Pànic Escènic 
compartirà escenari amb WE SWING 
Pririneu, un grup de dansa integrat 
per ballarins de l’Alt Urgell, la 
Cerdanya i Andorra, que ens 
mostraran com es ballen els temes 
interpretats a ritme de swing.

Més informació  
al tel. (+376) 836 908

23.07
ESPAI COLUMBA

A les 20.30 h 

Itinerari de l’aigua

Itinerari per Escaldes-Engordany per 
saber-ne més sobre els usos 
tradicionals de l’aigua calenta. Des 
de la font del Roc del Metge i fins a 
Caldea, podem observar hotels 
balnearis, fonts i ponts, a més de 
conèixer els canvis socioeconòmics 
del país a principi del segle xx. 
Sortida des del CAEE.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 802 255

CENTRE D’ART
D’ESCALDES-
ENGORDANY

21.07



A les 21 h 

Visita a Santa Eulàlia d’Encamp 
i al Museu d’Art Sacre

Visita guiada en què descobrirem 
la història, els secrets i les 
curiositats d'aquests elements 
patrimonials.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 833 551

27.07
MUSEU
D’ART SACRE

A les 20.30 h i a les 22 h

Visita nocturna a la mostra 
‘Art en el vinil’

Visita guiada a l’exposició Art en el 
vinil, un recorregut per les portades 
de disc més artístiques de les 
darreres dècades, signades per 
artistes destacats com Picasso o 
Warhol, i altres de grups tan 
coneguts com Nirvana o Rolling 
Stones.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 802 255

28.07
CENTRE D’ART
D’ESCALDES-
ENGORDANY

A les 20 h, 20.45 h i a les 21.30 h

INFLUENCERS INTERPRETATS
de Lully a Rolling Stones
 
De Van Goyen a l’art pop i de Lully 
als Rolling Stones, dos viatges 
paral·lels per interpretar els grans 
influenciadors artístics de l’època. 
Música i art de la mà de joves 
músics de la JONCA que per 
primera vegada s’endinsen en la 
pinacoteca del Museu Carmen 
Thyssen Andorra. Un recorregut 
per 27 obres d’èpoques i estils 
diferents unides pel potencial 
influenciador dels artistes, una 
influència traslladada als 
coetanis musicals de cada 
període i que és font d’inspiració 
de noves creacions i futurs 
artistes, com els músics de la 
Jove Orquestra Nacional.

Visita guiada i musicalitzada 

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 800 800

30.07
MUSEU
CARMEN THYSSEN
ANDORRA

A les 19 h i a les 20 h

Lo Cinto i la Constança us 
conviden a passar

El Cinto i la Constança són els 
masovers, el mosso i la criada, de 
Casa Rull. Han sentit parlar de la 
modernitat i de coses com 
Internet, però ells continuen vivint 
com si el temps no hagués 
passat. Res no es mou a la seva 
vida quotidiana i, tot i que 
sempre reben amb un somriure 
els visitants, no entenen 
aquestes noves maneres de fer i 
de viure. Per a ells tot segueix 
igual a la casa on viuen i treballen 
des de fa cent anys.
La Companyia Somhiteatre 
presenta un divertit joc dramàtic 
entre el passat i el present a 
través de dos personatges, el 
Cinto i la Constança, convertits en 
guies i amfitrions d’una visita a la 
Casa Rull de Sispony, una de les 
més riques de la parròquia de la 
Massana.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 836 908

31.07
MUSEU 
CASA RULL

A les 19 h 

Viatge a través de la
història i les llegendes

Tres personatges fugen de les 
autoritats i aprofiten la presència 
d’un grup per camuflar-se i 
recórrer junts els carrers. 
Descobrireu cases, carrers, 
llegendes i altres històries. 

Visita teatralitzada en castellà.

Reserva i venda d’entrades a: 
L’oficina de turisme d’Andorra la 
Vella, Més informació al tel.
(+376) 750 100

25 i 29.07
CENTRE HISTÒRIC
D’ANDORRA
LA VELLA



AGOST

.08

01.08

A les 20 h

Visita amb l’expert al Museu 
Nacional de l’Automòbil

Clara López és comissària de 
pista de curses automobilísti-
ques, a més a més d’investigado-
ra del món del motor. Descobreix 
el món de la competició a partir 
d’alguns dels vehicles de curses 
que hi ha al Museu.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 836 908

MUSEU NACIONAL
DE L’AUTOMÒBIL

A les 19 h 

La Santa, el Rus i el Comte

Visita teatralitzada per Santa 
Coloma. Tres personatges molt 
representatius de Santa Coloma 
ens guiaran, mitjançant una visita 
insòlita, per les singularitats del 
poble en un recorregut que 
repassarà els moments més 
fascinants de la història d’Andorra.

Reserva i venda d’entrades a: 
L’oficina de turisme d’Andorra la 
Vella, al telèfon (+376) 750 100

5,12 i 19.08
SANTA COLOMA

A les 21.30 h 

Concert dels Odara Trio

Del menú d’aquesta nit, bossa nova, 
música d’arrel, flamenc..., què 
triareu? Els Odara Trio us esperen a 
la vora del llac d’Engolasters per a un 
tast acústic inoblidable. Veniu, oi?

Més informació al tel.
(+376) 739 111 o a l’adreça 
fedacultura@feda.ad

04.08
VISITA AL CAMÍ
HIDROELÈCTRIC
I CONCERT DELS
ODARA TRIO

A les 20.30 h 

Ruta de l’art

Itinerari urbà per Escaldes per 
apropar-nos a les escultures 
públiques que formen part del 
nostre paisatge quotidià: de les 
obres de Josep Viladomat a 
l’escultura “Tardejant” de Mercè 
Ciaurriz. Sortida des del CAEE.
 
Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 802 255

04.08
CENTRE D’ART
D’ESCALDES-
ENGORDANY

A les 22 h

Projecció de la pel·lícula
‘El Arca Rusa’

Museus al setè art és un cicle 
cinematogràfic que, per segon any 
consecutiu, divulga algunes de les 
millors pel·lícules de temàtica 
museística i artística que s’han fet 
mai. El Arca Rusa és una pel·lícula 
que, mitjançant un sol plànol 
seqüència, repassa els darrers 300 
anys de la història de Rússia, a 
través de les estances de 
l’Hermitage. 

Més informació 
al tel. (+376) 836 908

04.08
FARGA ROSSELL

A les 19 h i a les 20 h

Lo Cinto i la Constança us 
conviden a passar

El Cinto i la Constança són els 
masovers, el mosso i la criada, de 
Casa Rull. Han sentit parlar de la 
modernitat i de coses com 
Internet, però ells continuen 
vivint com si el temps no hagués 
passat. Res no es mou a la seva 
vida quotidiana i, tot i que 
sempre reben amb un somriure 
els visitants, no entenen 
aquestes noves maneres de fer i 
de viure. Per a ells tot segueix 
igual a la casa on viuen i 
treballen des de fa cent anys.
La Companyia Somhiteatre 
presenta un divertit joc dramàtic 
entre el passat i el present a 
través de dos personatges, el 
Cinto i la Constança, convertits en 
guies i amfitrions d’una visita a la 
Casa Rull de Sispony, una de les 
més riques de la parròquia de la 
Massana.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 836 908

07.08
MUSEU 
CASA RULL



A les 21.30 h

Visita nocturna i observació 
de la pluja d’estels al camí 
hidroelèctric d’Engolasters

Vols viure una nit especial? Vine a 
observar amb nosaltres i 
l'astrònom Joan Pujol les llàgrimes 
de Sant Llorenç.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 739 111 o a l’adreça 
fedacultura@feda.ad

12.08  
CAMÍ
HIDROELÈCTRIC
D’ENGOLASTERS

A les 20 h 

Concert de l’ONCA més 
pintura ràpida

Racons del Mediterrani és la 
proposta del duet Font Bartumeu 
de l’ONCA, format per Carolina 
Bartumeu al violoncel i David 
Font a la guitarra. 
Litres i més litres d’aigua 
rodejada per terra ferma: el 
Mediterrani, l’illa que queda 
enmig d’una amalgama cultural 
inesgotable. I, a cada raconet de 
terra, una cançó pròpia; a cada 
port, veles de colors tan 
diferents. Com si es tractés del 
cant de sirena, alguns ens 
quedem a la vora de la mar amb 
la mirada perduda a l’horitzó i 
dins nostre ens ressona sempre 
la mateix pregunta: Què diuen les 
cançons dels racons de més 
enllà? Quins colors brillen sota el 
sol a l’altre costat? Qui són 
aquells que, allà tan lluny, es 
pregunten el mateix que jo?
Durant l’actuació, la dissenyadora 
i il·lustradora gràfica Carol 
Garrido, amb un estil ple de color 
que s’ha convertit en la seva 
signatura inconfusible, amb la 
qual ha il·lustrat contes infantils, 
jocs de taula o videojocs, farà 
una demostració de pintura 
ràpida que se subhastarà entre 
els assistents que se la vulguin 
emportar cap a casa.

Més informació 
al tel. (+376) 836 908

JARDINS DEL
MUSEU CASA
D’ARENY-PLANDOLIT

08.08

A les 21 h 

Visita a Sant Romà de les 
Bons i al seu conjunt històric

Visita guiada en què descobrirem 
la història, els secrets i les 
curiositats del nucli de les Bons.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 833 551

10.08
SANT ROMÀ
DE LES BONS

A les 20 h

Visita guiada a l’exposició 
‘Estripagecs’, amb Pere Moles
 
La mostra és un recull polièdric 
de l’activitat artística de l’andorrà 
Pere Moles. A l’exposició es 
troben algunes de les seves 
obres més destacades, que van 
des de l’escultura fins a les arts 
pictòriques o el disseny gràfic, i 
flirtegen inclús amb l’interiorisme 
i l’art digital, totes amb els 
estripagecs com a eix central. 

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 338 096 o a l’adreça 
info@calpalandorra.com

11.08
CAL PAL

A les 19 h

L’Anton Fiter i Rossell 
espera una visita

El doctor Anton Fiter i Rossell, 
veguer episcopal i autor del 
cèlebre Manual Digest, espera 
amb ànsia la visita d’un antic 
company d’estudis de la 
Universitat d’Osca.
Li vol ensenyar el país, però el 
doctor Picatoste, el seu amic, ja 
no és aquell jove de bon caràcter 
amb qui va compartir aula.

Visita teatralitzada.

Reserva i venda d’entrades a: 
L’oficina de turisme d’Andorra la 
Vella, Més informació al tel.
(+376) 750 100

08,15.08
CENTRE HISTÒRIC
D’ANDORRA
LA VELLA



A les 20.30 h i a les 22 h

Visita nocturna a la mostra 
‘Art en el vinil’

Visita guiada a l’exposició Art en 
el vinil, un recorregut per les 
portades de disc més artístiques 
de les darreres dècades, 
signades per artistes destacats 
com Picasso o Warhol, i altres de 
grups tan coneguts com Nirvana 
o Rolling Stones.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 802 255

18.08
CENTRE D’ART
D’ESCALDES-
ENGORDANY

A les 21 h 

“Dones d'aigua” al camí 
hidroelèctric d’Engolasters

Dones d’aigua és una creació 
artística exclusiva amb 
coreografies que donaran vida a 
llegendes i contes d’Engolasters. 
Vine a descobrir-la!

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 739 111 o a l’adreça 
fedacultura@feda.ad

18.08
VISITA AL CAMÍ
HIDROELÈCTRIC
I ‘DONES D’AIGUA’

24.08

A les 21 h

Visita a Santa Maria i Sant 
Romà de Vila

Visita guiada en què descobrirem la 
història, els secrets i les curiositats 
de les dos esglésies més 
desconegudes de la parròquia.

Cal portar calçat còmode i llanterna. 

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 833 551

SANT ROMÀ
DE VILA

A les 20 h 

Ruta literària Últim estiu
a Ordino

No totes les cases museu tenen 
la sort de tenir dos novel·les que 
expliquin la història de la família 
que l’habitava. Gràcies a 
l’historiador i novel·lista andorrà 
Joan Peruga, podem donar vida 
al dia a dia d’una família insòlita 
com els Areny-Plandolit. Deixa’ns 
ensenyar-te el patrimoni més 
rellevant d’Ordino, a través 
d’alguns passatges de la novel·la 
Últim estiu a Ordino. 

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 836 908

20.08
MUSEU CASA
D’ARENY-PLANDOLIT

A les 20 h

Ruta d’engordany

Recorregut a peu des del pont 
d’Engordany fins a Sant Jaume per 
descobrir les particularitats 
arquitectòniques, socials i 
econòmiques de la zona 
d’Engordany, un itinerari per 
recordar el nostre passat a partir 
dels vestigis que es conserven. 
Sortida des del CAEE.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 802 255

25.08
CENTRE D’ART
D’ESCALDES-
ENGORDANY

A les 19 h

L’Anton Fiter i Rossell 
espera una visita

El doctor Anton Fiter i Rossell, 
veguer episcopal i autor del 
cèlebre Manual Digest, espera 
amb ànsia la visita d’un antic 
company d’estudis de la 
Universitat d’Osca.
Li vol ensenyar el país, però el 
doctor Picatoste, el seu amic, ja 
no és aquell jove de bon caràcter 
amb qui va compartir aula.
 
Visita teatralitzada.

Reserva i venda d’entrades a: 
L’oficina de turisme d’Andorra la 
Vella, Més informació al tel.
(+376) 750 100

22,29.08
CENTRE HISTÒRIC
D’ANDORRA
LA VELLA



A les 20 h

Visita amb l’expert

De la mà de l’Associació de 
Vehicles Antics d’Andorra, 
descobreix la col·lecció del Museu 
Nacional de l’Automòbil des d’un 
altra òptica, i acaba la vetllada 
passejant per Encamp amb un 
vehicle antic.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 836 908

03.09  
MUSEU NACIONAL
DE L’AUTOMÒBIL

SETEMBRE

.09

A les 20.30 h i a les 22 h

Visita nocturna a la mostra 
‘Art en el vinil’

Visita guiada a l’exposició Art en 
el vinil, un recorregut per les 
portades de disc més artístiques 
de les darreres dècades, 
signades per artistes destacats 
com Picasso o Warhol, i altres de 
grups tan coneguts com Nirvana 
o Rolling Stones.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 802 255

01.09
CENTRE D’ART
D’ESCALDES-
ENGORDANY

A les 20.30 h i a les 22 h

Visita nocturna a la mostra 
‘Art en vinil’

Visita guiada a l’exposició Art en 
el vinil, un recorregut per les 
portades de disc més artístiques 
de les darreres dècades, 
signades per artistes destacats 
com Picasso o Warhol, i altres de 
grups tan coneguts com Nirvana 
o Rolling Stones.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 802 255

10.09
CENTRE D’ART
D’ESCALDES-
ENGORDANY

A les 21 h

Visita a Sant Miquel de la 
Mosquera i el Tremat
 
Visita guiada en que descobrirem 
la història, els carrers i els seus 
els secrets, juntament amb els 
elements patrimonials d'aquests 
nuclis.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 833 551

31.08
SANT MIQUEL
DE LA MOSQUERA

A les 21 h

Visita teatralitzada al camí 
hidroelèctric d’Engolasters

Dos dones aïllades a la caseta de 
guardes d'Engolasters ens 
mostraran els costums i el treball 
dels treballadors de FHASA. Les 
melmelades Pelton causen sensació 
entre els turistes que visiten 
Andorra; vine a descobrir de què es 
tracta a mans de la Lluïsa i la 
Carmeta. El seu sabor no et deixarà 
indiferent. No t’ho perdis!

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 739 111

25.08
CAMÍ
HIDROELÈCTRIC
D’ENGOLASTERS
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