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FESTIVITAT 
Mare de Déu de Canòlich

Dissabte 26 de maig



Salutació
Cònsol major de Sant Julià de Lòria



Benvolguts conciutadans, 

Estem a les portes de la data més esperada del nostre calendari de tradicions, el darrer dissabte del 
mes de maig. És el dia en el qual retem homenatge a la nostra patrona, la Mare de Déu de Canòlich. 

Des de fa molts anys, el Comú edita un programa que ve acompanyat d’un curt monogràfic sobre 
alguns dels aspectes relacionats amb la festivitat. Aquest any, el Comú ha decidit dedicar-lo a l’artista 
Sergi Mas. Aquest, durant dècades, ha realitzat treballs artístics en honor a la Mare de Déu. Estic segur 
que apreciareu la seva lectura, on hi trobareu anècdotes que bens pocs coneixen. 

Sergi Mas ha dedicat prop de sis dècades a la representació de la Mare de Déu de Canòlich en diferents 
suports i entorns. Aquesta dedicació fa que deixi un llegat valuós de grans dimensions.

Pel que fa a la Diada, no us he de dir gran cosa que no sapigueu. Tots compartim la seva essència:          
fe, retrobament, germanor, alegria, pau, felicitat i unió. Uns sentiments que tots els lauredians 
demostrem cada any reunint-nos al voltant de la nostra patrona. Enguany ho podrem fer amb la 
companyia del nostre copríncep episcopal, Joan Enric Vives, que n’oficiarà la missa.

Tot plegat, una jornada més en què tornarem a enfilar el camí cap al santuari. Un cop allà, tindrem 
l’oportunitat d’apropar-nos a la Verge per tal de fer les nostres pregàries.

En espera de saludar-vos personalment, com a cònsol major i en nom de tota la corporació comunal, 
us desitjo una feliç festivitat de Canòlich 2018.

Josep Miquel Vila Bastida
Cònsol major de Sant Julià de Lòria



Salutació
Rector de Sant Julià de Lòria



LA VERGE DE CANÒLICH
ENS ACOMPANYA

La que va ser tot tendresa i encant per a Déu, avui puja a la trobada d’Aquell que és tot amor.            
Avui, la Verge de Canòlich, com els atletes que han arribat fins al final, puja al podi per ser coronada 
pel mateix Déu.

Per haver respost “sí” a l’àngel de l’Anunciació, Maria ha pogut veure coronada la seva obra 
transcendental. Es va sentir joiosa i plena de Déu, i avui està exultant al costat del qui la va escollir. 
Perquè va saber donar a llum al Salvador en el silenci de la nit, avui, en aquest dia lluminós i traspassat 
pel sol, Maria és recuperada i glorificada al costat del Senyor.

De nou, Déu, una vegada més, fa coses grans en i per Maria: l’eleva, l’enalteix i la situa com un estel en 
el firmament perquè nosaltres que, any rere any pugem al seu Santuari, la contemplem com un senyal 
inequívoc que sempre ens porta a bon port: Jesús.

En aquest Aplec de Canòlich 2018, totes les generacions representades la seguim felicitant. La seguim 
cantant, festejant, homenatjant i pintant-la com a benaurada. Aquell viatge que amb l’equipatge          
de l’obediència i de la senzillesa va iniciar en el dia de l’Anunciació, no pot tenir un final més feliç:  
estar al costat de Déu.

Aquesta solemnitat de Canòlich és, per a nosaltres, un avançament del que estem cridats a compartir 
un dia: la presència de Déu. Mentrestant, i perquè sabem que viure com a creients és una gran 
aventura que no eximeix de dificultats, els lauredians “mirem a l’estel, invoquem a Maria” i aquesta 
forta mirada ens fa anar sempre endavant amb positiva joia.

Amb ella, el camí cap al cel està sembrat d’estels amb sabor a pobresa, solidaritat, docilitat, amabilitat, 
sofriment, acolliment, amor i lliurament. Amb ella, el camí cap al cel està definit així: “faci’s en mi 
segons la vostra voluntat”. Amb ella, les escales cap al cel són elevades amb els esglaons de la fe, 
l’esperança i la caritat.

Avui, a Sant Julià de Lòria i a tota Andorra, és el dia en què les campanes voltegen embogides i més 
afinades que mai, pel triomf d’una dona que, amb cinc lletres sil·labejades o bé amb joiós silenci, canta 
tot un vocabulari de pertinença al seu Déu.

Avui, ens mirem a nosaltres mateixos per descobrir i enfortir el que va ser gran en Maria: una vida és 
gran quan es viu al servei dels altres des de Déu i per a Déu.

Si volem, podem.

Bon Aplec de Canòlich 2018.

Fins al divendres 25 de maig
Exposicions temporals
Art a Portugal, 1850-1960 i Portugal e a Grande Guerra
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Del dijous 3 al diumenge 6 de maig 
10a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats pels carrers, bars i restaurants participants 
i un any més hi haurà fantàstics premis, com el sorteig d’un viatge per a 2 persones de 6 dies a Nova York, 
ofert per Viatges Vilanova.
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 5 de maig 
10 h - Trofeu de Canòlich de natació
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Contacontes en francès
Fleurs enchantées a càrrec de Terre de lune (+ 5 anys).
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

16.30 h - Exhibicions de natació sincronitzada
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dissabte 5 i diumenge 6 de maig 
De 10 a 20 h - Fira del vehicle d’ocasió (FIVECO)
Durant tot el cap de setmana trobareu una interessant flota de vehicles d’ocasió de diferents professionals 
del sector de l’automòbil.
Aparcament del Prat Nou i al parc del Prat Gran - Tel. 744 045

Del dimarts 15 al divendres 25 de maig 
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimecres 16 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 17 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessió d’iniciació esportiva 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
18.20 h - Exhibició de kungfu
18.40 h - Exhibició de judo
18.50 h - Exhibició de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h - 52a Temporada de Teatre
Les noies de Mossbank Road 
Direcció: Sílvia Munt  /  Repartiment: Daniela Feixas, Marta Marco i Clara Segura
VENDA D’ENTRADES

- www.morabanc.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (fins a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 14 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Divendres 18 de maig
17.30 h - Portes obertes sessions de futbol sala
Centre Esportiu - Tel. 743 700 

Del divendres 18 al diumenge 20 de maig 
Celebració del Dia Internacional dels Museus 
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves al tel. 741 545 

Dissabte 19 de maig 
9 h - Trofeu de Canòlich de rítmica
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Nascuts per llegir 
Taller de música en família a càrrec de Sonadons (0 a 3 anys acompanyats)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

22 h - Concert de Canòlich  
A càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians, 
el Cor infantil l’Esquellerinc de l’agrupació Cor Madrigal, el Cor de l’agrupació 
de Cerdanyola del Vallès i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 20 de maig 
17.30 h - Ball de tarda
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimarts 22 al dijous 24 de maig 
Bibliovacances de Pentecosta (3 a 10 anys)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

Dissabte 26 de maig 
Mostres de fi de curs de l’Animal Escola de Teatre
20 h - Passi el que passi
21.30 h - Odio a Shakespeare
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 27 de maig 
8.30 h - Concurs de pesca de Canòlich
Riu d’Os

18 h - Espectacle familiar De quin color és un petó?
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
6 € (adults) i 3 € (- 12 anys)

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Del dilluns 28 de maig al divendres 8 de juny
Exposició de l’Escola d’Art dels Petits Artistes  
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimecres 30 de maig al dilluns 4 de juny
Exposició dels treballs dels alumnes del Col·legi Espanyol
Maria Moliner
Andorra, país romànic
ENTRADA GRATUÏTA
Espai mezzanina del Centre cultural i de congressos lauredià 

5a Edició de clàssics al carrer
Exposició de vehicles històrics a càrrec de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics.
De 12 a 14 h, qui ho desitgi podrà gaudir d’una passejada pels carrers de la vila amb algun dels vehicles exposats.
Informació - Tel. 744 045

Diumenge 6 de maig
9.30 h - Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dimecres 9 de maig
17 h - Entrega dels premis de la 10a Ruta de la tapa
Sala de sessions de Casa Comuna

Dissabte 12 i diumenge 13 de maig 
L’Associació d’Andorra Lírica presenta: La corte del faraón, sarsuela de Vicente Lleó 
Dissabte 12, a les 20.30 h i diumenge 13, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna, pels menors de 18 anys 

i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Dimarts 15 de maig
18 h - Lliurament dels premis del concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad 



LA VERGE DE CANÒLICH
ENS ACOMPANYA

La que va ser tot tendresa i encant per a Déu, avui puja a la trobada d’Aquell que és tot amor.            
Avui, la Verge de Canòlich, com els atletes que han arribat fins al final, puja al podi per ser coronada 
pel mateix Déu.

Per haver respost “sí” a l’àngel de l’Anunciació, Maria ha pogut veure coronada la seva obra 
transcendental. Es va sentir joiosa i plena de Déu, i avui està exultant al costat del qui la va escollir. 
Perquè va saber donar a llum al Salvador en el silenci de la nit, avui, en aquest dia lluminós i traspassat 
pel sol, Maria és recuperada i glorificada al costat del Senyor.

De nou, Déu, una vegada més, fa coses grans en i per Maria: l’eleva, l’enalteix i la situa com un estel en 
el firmament perquè nosaltres que, any rere any pugem al seu Santuari, la contemplem com un senyal 
inequívoc que sempre ens porta a bon port: Jesús.

En aquest Aplec de Canòlich 2018, totes les generacions representades la seguim felicitant. La seguim 
cantant, festejant, homenatjant i pintant-la com a benaurada. Aquell viatge que amb l’equipatge          
de l’obediència i de la senzillesa va iniciar en el dia de l’Anunciació, no pot tenir un final més feliç:  
estar al costat de Déu.

Aquesta solemnitat de Canòlich és, per a nosaltres, un avançament del que estem cridats a compartir 
un dia: la presència de Déu. Mentrestant, i perquè sabem que viure com a creients és una gran 
aventura que no eximeix de dificultats, els lauredians “mirem a l’estel, invoquem a Maria” i aquesta 
forta mirada ens fa anar sempre endavant amb positiva joia.

Amb ella, el camí cap al cel està sembrat d’estels amb sabor a pobresa, solidaritat, docilitat, amabilitat, 
sofriment, acolliment, amor i lliurament. Amb ella, el camí cap al cel està definit així: “faci’s en mi 
segons la vostra voluntat”. Amb ella, les escales cap al cel són elevades amb els esglaons de la fe, 
l’esperança i la caritat.

Avui, a Sant Julià de Lòria i a tota Andorra, és el dia en què les campanes voltegen embogides i més 
afinades que mai, pel triomf d’una dona que, amb cinc lletres sil·labejades o bé amb joiós silenci, canta 
tot un vocabulari de pertinença al seu Déu.

Avui, ens mirem a nosaltres mateixos per descobrir i enfortir el que va ser gran en Maria: una vida és 
gran quan es viu al servei dels altres des de Déu i per a Déu.

Si volem, podem.

Bon Aplec de Canòlich 2018.

Mn. Pepe Chisvert i Villena
Rector de Sant Julià de Lòria

Fins al divendres 25 de maig
Exposicions temporals
Art a Portugal, 1850-1960 i Portugal e a Grande Guerra
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Del dijous 3 al diumenge 6 de maig 
10a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats pels carrers, bars i restaurants participants 
i un any més hi haurà fantàstics premis, com el sorteig d’un viatge per a 2 persones de 6 dies a Nova York, 
ofert per Viatges Vilanova.
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 5 de maig 
10 h - Trofeu de Canòlich de natació
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Contacontes en francès
Fleurs enchantées a càrrec de Terre de lune (+ 5 anys).
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

16.30 h - Exhibicions de natació sincronitzada
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dissabte 5 i diumenge 6 de maig 
De 10 a 20 h - Fira del vehicle d’ocasió (FIVECO)
Durant tot el cap de setmana trobareu una interessant flota de vehicles d’ocasió de diferents professionals 
del sector de l’automòbil.
Aparcament del Prat Nou i al parc del Prat Gran - Tel. 744 045

Del dimarts 15 al divendres 25 de maig 
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimecres 16 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 17 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessió d’iniciació esportiva 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
18.20 h - Exhibició de kungfu
18.40 h - Exhibició de judo
18.50 h - Exhibició de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h - 52a Temporada de Teatre
Les noies de Mossbank Road 
Direcció: Sílvia Munt  /  Repartiment: Daniela Feixas, Marta Marco i Clara Segura
VENDA D’ENTRADES

- www.morabanc.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (fins a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 14 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Divendres 18 de maig
17.30 h - Portes obertes sessions de futbol sala
Centre Esportiu - Tel. 743 700 

Del divendres 18 al diumenge 20 de maig 
Celebració del Dia Internacional dels Museus 
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves al tel. 741 545 

Dissabte 19 de maig 
9 h - Trofeu de Canòlich de rítmica
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Nascuts per llegir 
Taller de música en família a càrrec de Sonadons (0 a 3 anys acompanyats)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

22 h - Concert de Canòlich  
A càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians, 
el Cor infantil l’Esquellerinc de l’agrupació Cor Madrigal, el Cor de l’agrupació 
de Cerdanyola del Vallès i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 20 de maig 
17.30 h - Ball de tarda
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimarts 22 al dijous 24 de maig 
Bibliovacances de Pentecosta (3 a 10 anys)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

Dissabte 26 de maig 
Mostres de fi de curs de l’Animal Escola de Teatre
20 h - Passi el que passi
21.30 h - Odio a Shakespeare
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 27 de maig 
8.30 h - Concurs de pesca de Canòlich
Riu d’Os

18 h - Espectacle familiar De quin color és un petó?
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
6 € (adults) i 3 € (- 12 anys)

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Del dilluns 28 de maig al divendres 8 de juny
Exposició de l’Escola d’Art dels Petits Artistes  
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimecres 30 de maig al dilluns 4 de juny
Exposició dels treballs dels alumnes del Col·legi Espanyol
Maria Moliner
Andorra, país romànic
ENTRADA GRATUÏTA
Espai mezzanina del Centre cultural i de congressos lauredià 

5a Edició de clàssics al carrer
Exposició de vehicles històrics a càrrec de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics.
De 12 a 14 h, qui ho desitgi podrà gaudir d’una passejada pels carrers de la vila amb algun dels vehicles exposats.
Informació - Tel. 744 045

Diumenge 6 de maig
9.30 h - Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dimecres 9 de maig
17 h - Entrega dels premis de la 10a Ruta de la tapa
Sala de sessions de Casa Comuna

Dissabte 12 i diumenge 13 de maig 
L’Associació d’Andorra Lírica presenta: La corte del faraón, sarsuela de Vicente Lleó 
Dissabte 12, a les 20.30 h i diumenge 13, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna, pels menors de 18 anys 

i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Dimarts 15 de maig
18 h - Lliurament dels premis del concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad 



PROGRAMA
Activitats maig 2018

Fins al divendres 25 de maig
Exposicions temporals
Art a Portugal, 1850-1960 i Portugal e a Grande Guerra
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Del dijous 3 al diumenge 6 de maig 
10a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats pels carrers, bars i restaurants participants 
i un any més hi haurà fantàstics premis, com el sorteig d’un viatge per a 2 persones de 6 dies a Nova York, 
ofert per Viatges Vilanova.
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 5 de maig 
10 h - Trofeu de Canòlich de natació
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Contacontes en francès
Fleurs enchantées a càrrec de Terre de lune (+ 5 anys).
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

16.30 h - Exhibicions de natació sincronitzada
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dissabte 5 i diumenge 6 de maig 
De 10 a 20 h - Fira del vehicle d’ocasió (FIVECO)
Durant tot el cap de setmana trobareu una interessant flota de vehicles d’ocasió de diferents professionals 
del sector de l’automòbil.
Aparcament del Prat Nou i al parc del Prat Gran - Tel. 744 045

Del dimarts 15 al divendres 25 de maig 
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimecres 16 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 17 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessió d’iniciació esportiva 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
18.20 h - Exhibició de kungfu
18.40 h - Exhibició de judo
18.50 h - Exhibició de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h - 52a Temporada de Teatre
Les noies de Mossbank Road 
Direcció: Sílvia Munt  /  Repartiment: Daniela Feixas, Marta Marco i Clara Segura
VENDA D’ENTRADES

- www.morabanc.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (fins a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 14 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Divendres 18 de maig
17.30 h - Portes obertes sessions de futbol sala
Centre Esportiu - Tel. 743 700 

Del divendres 18 al diumenge 20 de maig 
Celebració del Dia Internacional dels Museus 
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves al tel. 741 545 

Dissabte 19 de maig 
9 h - Trofeu de Canòlich de rítmica
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Nascuts per llegir 
Taller de música en família a càrrec de Sonadons (0 a 3 anys acompanyats)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

22 h - Concert de Canòlich  
A càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians, 
el Cor infantil l’Esquellerinc de l’agrupació Cor Madrigal, el Cor de l’agrupació 
de Cerdanyola del Vallès i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 20 de maig 
17.30 h - Ball de tarda
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimarts 22 al dijous 24 de maig 
Bibliovacances de Pentecosta (3 a 10 anys)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

Dissabte 26 de maig 
Mostres de fi de curs de l’Animal Escola de Teatre
20 h - Passi el que passi
21.30 h - Odio a Shakespeare
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 27 de maig 
8.30 h - Concurs de pesca de Canòlich
Riu d’Os

18 h - Espectacle familiar De quin color és un petó?
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
6 € (adults) i 3 € (- 12 anys)

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Del dilluns 28 de maig al divendres 8 de juny
Exposició de l’Escola d’Art dels Petits Artistes  
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimecres 30 de maig al dilluns 4 de juny
Exposició dels treballs dels alumnes del Col·legi Espanyol
Maria Moliner
Andorra, país romànic
ENTRADA GRATUÏTA
Espai mezzanina del Centre cultural i de congressos lauredià 

5a Edició de clàssics al carrer
Exposició de vehicles històrics a càrrec de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics.
De 12 a 14 h, qui ho desitgi podrà gaudir d’una passejada pels carrers de la vila amb algun dels vehicles exposats.
Informació - Tel. 744 045

Diumenge 6 de maig
9.30 h - Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dimecres 9 de maig
17 h - Entrega dels premis de la 10a Ruta de la tapa
Sala de sessions de Casa Comuna

Dissabte 12 i diumenge 13 de maig 
L’Associació d’Andorra Lírica presenta: La corte del faraón, sarsuela de Vicente Lleó 
Dissabte 12, a les 20.30 h i diumenge 13, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna, pels menors de 18 anys 

i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Dimarts 15 de maig
18 h - Lliurament dels premis del concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad 



e
Fins al divendres 25 de maig
Exposicions temporals
Art a Portugal, 1850-1960 i Portugal e a Grande Guerra
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Del dijous 3 al diumenge 6 de maig 
10a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats pels carrers, bars i restaurants participants 
i un any més hi haurà fantàstics premis, com el sorteig d’un viatge per a 2 persones de 6 dies a Nova York, 
ofert per Viatges Vilanova.
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 5 de maig 
10 h - Trofeu de Canòlich de natació
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Contacontes en francès
Fleurs enchantées a càrrec de Terre de lune (+ 5 anys).
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

16.30 h - Exhibicions de natació sincronitzada
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dissabte 5 i diumenge 6 de maig 
De 10 a 20 h - Fira del vehicle d’ocasió (FIVECO)
Durant tot el cap de setmana trobareu una interessant flota de vehicles d’ocasió de diferents professionals 
del sector de l’automòbil.
Aparcament del Prat Nou i al parc del Prat Gran - Tel. 744 045

Del dimarts 15 al divendres 25 de maig 
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimecres 16 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 17 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessió d’iniciació esportiva 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
18.20 h - Exhibició de kungfu
18.40 h - Exhibició de judo
18.50 h - Exhibició de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h - 52a Temporada de Teatre
Les noies de Mossbank Road 
Direcció: Sílvia Munt  /  Repartiment: Daniela Feixas, Marta Marco i Clara Segura
VENDA D’ENTRADES

- www.morabanc.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (fins a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 14 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Divendres 18 de maig
17.30 h - Portes obertes sessions de futbol sala
Centre Esportiu - Tel. 743 700 

Del divendres 18 al diumenge 20 de maig 
Celebració del Dia Internacional dels Museus 
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves al tel. 741 545 

Dissabte 19 de maig 
9 h - Trofeu de Canòlich de rítmica
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Nascuts per llegir 
Taller de música en família a càrrec de Sonadons (0 a 3 anys acompanyats)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

22 h - Concert de Canòlich  
A càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians, 
el Cor infantil l’Esquellerinc de l’agrupació Cor Madrigal, el Cor de l’agrupació 
de Cerdanyola del Vallès i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 20 de maig 
17.30 h - Ball de tarda
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimarts 22 al dijous 24 de maig 
Bibliovacances de Pentecosta (3 a 10 anys)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

Dissabte 26 de maig 
Mostres de fi de curs de l’Animal Escola de Teatre
20 h - Passi el que passi
21.30 h - Odio a Shakespeare
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 27 de maig 
8.30 h - Concurs de pesca de Canòlich
Riu d’Os

18 h - Espectacle familiar De quin color és un petó?
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
6 € (adults) i 3 € (- 12 anys)

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Del dilluns 28 de maig al divendres 8 de juny
Exposició de l’Escola d’Art dels Petits Artistes  
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimecres 30 de maig al dilluns 4 de juny
Exposició dels treballs dels alumnes del Col·legi Espanyol
Maria Moliner
Andorra, país romànic
ENTRADA GRATUÏTA
Espai mezzanina del Centre cultural i de congressos lauredià 

PROGRAMA 2018

5a Edició de clàssics al carrer
Exposició de vehicles històrics a càrrec de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics.
De 12 a 14 h, qui ho desitgi podrà gaudir d’una passejada pels carrers de la vila amb algun dels vehicles exposats.
Informació - Tel. 744 045

Diumenge 6 de maig
9.30 h - Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dimecres 9 de maig
17 h - Entrega dels premis de la 10a Ruta de la tapa
Sala de sessions de Casa Comuna

Dissabte 12 i diumenge 13 de maig 
L’Associació d’Andorra Lírica presenta: La corte del faraón, sarsuela de Vicente Lleó 
Dissabte 12, a les 20.30 h i diumenge 13, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna, pels menors de 18 anys 

i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Dimarts 15 de maig
18 h - Lliurament dels premis del concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad 



FESTES DE CANÒLICH

Fins al divendres 25 de maig
Exposicions temporals
Art a Portugal, 1850-1960 i Portugal e a Grande Guerra
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Del dijous 3 al diumenge 6 de maig 
10a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats pels carrers, bars i restaurants participants 
i un any més hi haurà fantàstics premis, com el sorteig d’un viatge per a 2 persones de 6 dies a Nova York, 
ofert per Viatges Vilanova.
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 5 de maig 
10 h - Trofeu de Canòlich de natació
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Contacontes en francès
Fleurs enchantées a càrrec de Terre de lune (+ 5 anys).
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

16.30 h - Exhibicions de natació sincronitzada
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dissabte 5 i diumenge 6 de maig 
De 10 a 20 h - Fira del vehicle d’ocasió (FIVECO)
Durant tot el cap de setmana trobareu una interessant flota de vehicles d’ocasió de diferents professionals 
del sector de l’automòbil.
Aparcament del Prat Nou i al parc del Prat Gran - Tel. 744 045

Del dimarts 15 al divendres 25 de maig 
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimecres 16 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 17 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessió d’iniciació esportiva 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
18.20 h - Exhibició de kungfu
18.40 h - Exhibició de judo
18.50 h - Exhibició de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h - 52a Temporada de Teatre
Les noies de Mossbank Road 
Direcció: Sílvia Munt  /  Repartiment: Daniela Feixas, Marta Marco i Clara Segura
VENDA D’ENTRADES

- www.morabanc.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (fins a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 14 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Divendres 18 de maig
17.30 h - Portes obertes sessions de futbol sala
Centre Esportiu - Tel. 743 700 

Del divendres 18 al diumenge 20 de maig 
Celebració del Dia Internacional dels Museus 
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves al tel. 741 545 

Dissabte 19 de maig 
9 h - Trofeu de Canòlich de rítmica
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Nascuts per llegir 
Taller de música en família a càrrec de Sonadons (0 a 3 anys acompanyats)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

22 h - Concert de Canòlich  
A càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians, 
el Cor infantil l’Esquellerinc de l’agrupació Cor Madrigal, el Cor de l’agrupació 
de Cerdanyola del Vallès i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 20 de maig 
17.30 h - Ball de tarda
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimarts 22 al dijous 24 de maig 
Bibliovacances de Pentecosta (3 a 10 anys)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

Dissabte 26 de maig 
Mostres de fi de curs de l’Animal Escola de Teatre
20 h - Passi el que passi
21.30 h - Odio a Shakespeare
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 27 de maig 
8.30 h - Concurs de pesca de Canòlich
Riu d’Os

18 h - Espectacle familiar De quin color és un petó?
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
6 € (adults) i 3 € (- 12 anys)

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Del dilluns 28 de maig al divendres 8 de juny
Exposició de l’Escola d’Art dels Petits Artistes  
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimecres 30 de maig al dilluns 4 de juny
Exposició dels treballs dels alumnes del Col·legi Espanyol
Maria Moliner
Andorra, país romànic
ENTRADA GRATUÏTA
Espai mezzanina del Centre cultural i de congressos lauredià 

5a Edició de clàssics al carrer
Exposició de vehicles històrics a càrrec de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics.
De 12 a 14 h, qui ho desitgi podrà gaudir d’una passejada pels carrers de la vila amb algun dels vehicles exposats.
Informació - Tel. 744 045

Diumenge 6 de maig
9.30 h - Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dimecres 9 de maig
17 h - Entrega dels premis de la 10a Ruta de la tapa
Sala de sessions de Casa Comuna

Dissabte 12 i diumenge 13 de maig 
L’Associació d’Andorra Lírica presenta: La corte del faraón, sarsuela de Vicente Lleó 
Dissabte 12, a les 20.30 h i diumenge 13, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna, pels menors de 18 anys 

i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Dimarts 15 de maig
18 h - Lliurament dels premis del concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad 
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e
Fins al divendres 25 de maig
Exposicions temporals
Art a Portugal, 1850-1960 i Portugal e a Grande Guerra
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Del dijous 3 al diumenge 6 de maig 
10a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats pels carrers, bars i restaurants participants 
i un any més hi haurà fantàstics premis, com el sorteig d’un viatge per a 2 persones de 6 dies a Nova York, 
ofert per Viatges Vilanova.
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 5 de maig 
10 h - Trofeu de Canòlich de natació
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Contacontes en francès
Fleurs enchantées a càrrec de Terre de lune (+ 5 anys).
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

16.30 h - Exhibicions de natació sincronitzada
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dissabte 5 i diumenge 6 de maig 
De 10 a 20 h - Fira del vehicle d’ocasió (FIVECO)
Durant tot el cap de setmana trobareu una interessant flota de vehicles d’ocasió de diferents professionals 
del sector de l’automòbil.
Aparcament del Prat Nou i al parc del Prat Gran - Tel. 744 045

Del dimarts 15 al divendres 25 de maig 
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimecres 16 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 17 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessió d’iniciació esportiva 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
18.20 h - Exhibició de kungfu
18.40 h - Exhibició de judo
18.50 h - Exhibició de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h - 52a Temporada de Teatre
Les noies de Mossbank Road 
Direcció: Sílvia Munt  /  Repartiment: Daniela Feixas, Marta Marco i Clara Segura
VENDA D’ENTRADES

- www.morabanc.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (fins a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 14 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Divendres 18 de maig
17.30 h - Portes obertes sessions de futbol sala
Centre Esportiu - Tel. 743 700 

Del divendres 18 al diumenge 20 de maig 
Celebració del Dia Internacional dels Museus 
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves al tel. 741 545 

Dissabte 19 de maig 
9 h - Trofeu de Canòlich de rítmica
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Nascuts per llegir 
Taller de música en família a càrrec de Sonadons (0 a 3 anys acompanyats)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

22 h - Concert de Canòlich  
A càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians, 
el Cor infantil l’Esquellerinc de l’agrupació Cor Madrigal, el Cor de l’agrupació 
de Cerdanyola del Vallès i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 20 de maig 
17.30 h - Ball de tarda
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimarts 22 al dijous 24 de maig 
Bibliovacances de Pentecosta (3 a 10 anys)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

Dissabte 26 de maig 
Mostres de fi de curs de l’Animal Escola de Teatre
20 h - Passi el que passi
21.30 h - Odio a Shakespeare
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 27 de maig 
8.30 h - Concurs de pesca de Canòlich
Riu d’Os

18 h - Espectacle familiar De quin color és un petó?
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
6 € (adults) i 3 € (- 12 anys)

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Del dilluns 28 de maig al divendres 8 de juny
Exposició de l’Escola d’Art dels Petits Artistes  
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimecres 30 de maig al dilluns 4 de juny
Exposició dels treballs dels alumnes del Col·legi Espanyol
Maria Moliner
Andorra, país romànic
ENTRADA GRATUÏTA
Espai mezzanina del Centre cultural i de congressos lauredià 

5a Edició de clàssics al carrer
Exposició de vehicles històrics a càrrec de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics.
De 12 a 14 h, qui ho desitgi podrà gaudir d’una passejada pels carrers de la vila amb algun dels vehicles exposats.
Informació - Tel. 744 045

Diumenge 6 de maig
9.30 h - Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dimecres 9 de maig
17 h - Entrega dels premis de la 10a Ruta de la tapa
Sala de sessions de Casa Comuna

Dissabte 12 i diumenge 13 de maig 
L’Associació d’Andorra Lírica presenta: La corte del faraón, sarsuela de Vicente Lleó 
Dissabte 12, a les 20.30 h i diumenge 13, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna, pels menors de 18 anys 

i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Dimarts 15 de maig
18 h - Lliurament dels premis del concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad 



FESTES DE CANÒLICH

Fins al divendres 25 de maig
Exposicions temporals
Art a Portugal, 1850-1960 i Portugal e a Grande Guerra
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Del dijous 3 al diumenge 6 de maig 
10a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats pels carrers, bars i restaurants participants 
i un any més hi haurà fantàstics premis, com el sorteig d’un viatge per a 2 persones de 6 dies a Nova York, 
ofert per Viatges Vilanova.
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 5 de maig 
10 h - Trofeu de Canòlich de natació
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Contacontes en francès
Fleurs enchantées a càrrec de Terre de lune (+ 5 anys).
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

16.30 h - Exhibicions de natació sincronitzada
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dissabte 5 i diumenge 6 de maig 
De 10 a 20 h - Fira del vehicle d’ocasió (FIVECO)
Durant tot el cap de setmana trobareu una interessant flota de vehicles d’ocasió de diferents professionals 
del sector de l’automòbil.
Aparcament del Prat Nou i al parc del Prat Gran - Tel. 744 045

Del dimarts 15 al divendres 25 de maig 
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimecres 16 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 17 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessió d’iniciació esportiva 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
18.20 h - Exhibició de kungfu
18.40 h - Exhibició de judo
18.50 h - Exhibició de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h - 52a Temporada de Teatre
Les noies de Mossbank Road 
Direcció: Sílvia Munt  /  Repartiment: Daniela Feixas, Marta Marco i Clara Segura
VENDA D’ENTRADES

- www.morabanc.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (fins a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 14 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Divendres 18 de maig
17.30 h - Portes obertes sessions de futbol sala
Centre Esportiu - Tel. 743 700 

Del divendres 18 al diumenge 20 de maig 
Celebració del Dia Internacional dels Museus 
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves al tel. 741 545 

Dissabte 19 de maig 
9 h - Trofeu de Canòlich de rítmica
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Nascuts per llegir 
Taller de música en família a càrrec de Sonadons (0 a 3 anys acompanyats)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

22 h - Concert de Canòlich  
A càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians, 
el Cor infantil l’Esquellerinc de l’agrupació Cor Madrigal, el Cor de l’agrupació 
de Cerdanyola del Vallès i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 20 de maig 
17.30 h - Ball de tarda
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimarts 22 al dijous 24 de maig 
Bibliovacances de Pentecosta (3 a 10 anys)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

Dissabte 26 de maig 
Mostres de fi de curs de l’Animal Escola de Teatre
20 h - Passi el que passi
21.30 h - Odio a Shakespeare
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 27 de maig 
8.30 h - Concurs de pesca de Canòlich
Riu d’Os

18 h - Espectacle familiar De quin color és un petó?
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
6 € (adults) i 3 € (- 12 anys)

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Del dilluns 28 de maig al divendres 8 de juny
Exposició de l’Escola d’Art dels Petits Artistes  
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimecres 30 de maig al dilluns 4 de juny
Exposició dels treballs dels alumnes del Col·legi Espanyol
Maria Moliner
Andorra, país romànic
ENTRADA GRATUÏTA
Espai mezzanina del Centre cultural i de congressos lauredià 

5a Edició de clàssics al carrer
Exposició de vehicles històrics a càrrec de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics.
De 12 a 14 h, qui ho desitgi podrà gaudir d’una passejada pels carrers de la vila amb algun dels vehicles exposats.
Informació - Tel. 744 045

Diumenge 6 de maig
9.30 h - Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dimecres 9 de maig
17 h - Entrega dels premis de la 10a Ruta de la tapa
Sala de sessions de Casa Comuna

Dissabte 12 i diumenge 13 de maig 
L’Associació d’Andorra Lírica presenta: La corte del faraón, sarsuela de Vicente Lleó 
Dissabte 12, a les 20.30 h i diumenge 13, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna, pels menors de 18 anys 

i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Dimarts 15 de maig
18 h - Lliurament dels premis del concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad 



PROGRAMA 2018
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Fins al divendres 25 de maig
Exposicions temporals
Art a Portugal, 1850-1960 i Portugal e a Grande Guerra
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Del dijous 3 al diumenge 6 de maig 
10a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats pels carrers, bars i restaurants participants 
i un any més hi haurà fantàstics premis, com el sorteig d’un viatge per a 2 persones de 6 dies a Nova York, 
ofert per Viatges Vilanova.
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 5 de maig 
10 h - Trofeu de Canòlich de natació
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Contacontes en francès
Fleurs enchantées a càrrec de Terre de lune (+ 5 anys).
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

16.30 h - Exhibicions de natació sincronitzada
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dissabte 5 i diumenge 6 de maig 
De 10 a 20 h - Fira del vehicle d’ocasió (FIVECO)
Durant tot el cap de setmana trobareu una interessant flota de vehicles d’ocasió de diferents professionals 
del sector de l’automòbil.
Aparcament del Prat Nou i al parc del Prat Gran - Tel. 744 045

Del dimarts 15 al divendres 25 de maig 
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimecres 16 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 17 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessió d’iniciació esportiva 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
18.20 h - Exhibició de kungfu
18.40 h - Exhibició de judo
18.50 h - Exhibició de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h - 52a Temporada de Teatre
Les noies de Mossbank Road 
Direcció: Sílvia Munt  /  Repartiment: Daniela Feixas, Marta Marco i Clara Segura
VENDA D’ENTRADES

- www.morabanc.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (fins a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 14 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Divendres 18 de maig
17.30 h - Portes obertes sessions de futbol sala
Centre Esportiu - Tel. 743 700 

Del divendres 18 al diumenge 20 de maig 
Celebració del Dia Internacional dels Museus 
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves al tel. 741 545 

Dissabte 19 de maig 
9 h - Trofeu de Canòlich de rítmica
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Nascuts per llegir 
Taller de música en família a càrrec de Sonadons (0 a 3 anys acompanyats)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

22 h - Concert de Canòlich  
A càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians, 
el Cor infantil l’Esquellerinc de l’agrupació Cor Madrigal, el Cor de l’agrupació 
de Cerdanyola del Vallès i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 20 de maig 
17.30 h - Ball de tarda
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimarts 22 al dijous 24 de maig 
Bibliovacances de Pentecosta (3 a 10 anys)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

Dissabte 26 de maig 
Mostres de fi de curs de l’Animal Escola de Teatre
20 h - Passi el que passi
21.30 h - Odio a Shakespeare
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 27 de maig 
8.30 h - Concurs de pesca de Canòlich
Riu d’Os

18 h - Espectacle familiar De quin color és un petó?
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
6 € (adults) i 3 € (- 12 anys)

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Del dilluns 28 de maig al divendres 8 de juny
Exposició de l’Escola d’Art dels Petits Artistes  
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimecres 30 de maig al dilluns 4 de juny
Exposició dels treballs dels alumnes del Col·legi Espanyol
Maria Moliner
Andorra, país romànic
ENTRADA GRATUÏTA
Espai mezzanina del Centre cultural i de congressos lauredià 

5a Edició de clàssics al carrer
Exposició de vehicles històrics a càrrec de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics.
De 12 a 14 h, qui ho desitgi podrà gaudir d’una passejada pels carrers de la vila amb algun dels vehicles exposats.
Informació - Tel. 744 045

Diumenge 6 de maig
9.30 h - Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dimecres 9 de maig
17 h - Entrega dels premis de la 10a Ruta de la tapa
Sala de sessions de Casa Comuna

Dissabte 12 i diumenge 13 de maig 
L’Associació d’Andorra Lírica presenta: La corte del faraón, sarsuela de Vicente Lleó 
Dissabte 12, a les 20.30 h i diumenge 13, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna, pels menors de 18 anys 

i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Dimarts 15 de maig
18 h - Lliurament dels premis del concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad 



Fins al divendres 25 de maig
Exposicions temporals
Art a Portugal, 1850-1960 i Portugal e a Grande Guerra
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Del dijous 3 al diumenge 6 de maig 
10a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats pels carrers, bars i restaurants participants 
i un any més hi haurà fantàstics premis, com el sorteig d’un viatge per a 2 persones de 6 dies a Nova York, 
ofert per Viatges Vilanova.
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 5 de maig 
10 h - Trofeu de Canòlich de natació
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Contacontes en francès
Fleurs enchantées a càrrec de Terre de lune (+ 5 anys).
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

16.30 h - Exhibicions de natació sincronitzada
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dissabte 5 i diumenge 6 de maig 
De 10 a 20 h - Fira del vehicle d’ocasió (FIVECO)
Durant tot el cap de setmana trobareu una interessant flota de vehicles d’ocasió de diferents professionals 
del sector de l’automòbil.
Aparcament del Prat Nou i al parc del Prat Gran - Tel. 744 045

Del dimarts 15 al divendres 25 de maig 
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimecres 16 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 17 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessió d’iniciació esportiva 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
18.20 h - Exhibició de kungfu
18.40 h - Exhibició de judo
18.50 h - Exhibició de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h - 52a Temporada de Teatre
Les noies de Mossbank Road 
Direcció: Sílvia Munt  /  Repartiment: Daniela Feixas, Marta Marco i Clara Segura
VENDA D’ENTRADES

- www.morabanc.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (fins a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 14 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Divendres 18 de maig
17.30 h - Portes obertes sessions de futbol sala
Centre Esportiu - Tel. 743 700 

Del divendres 18 al diumenge 20 de maig 
Celebració del Dia Internacional dels Museus 
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves al tel. 741 545 

Dissabte 19 de maig 
9 h - Trofeu de Canòlich de rítmica
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Nascuts per llegir 
Taller de música en família a càrrec de Sonadons (0 a 3 anys acompanyats)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

22 h - Concert de Canòlich  
A càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians, 
el Cor infantil l’Esquellerinc de l’agrupació Cor Madrigal, el Cor de l’agrupació 
de Cerdanyola del Vallès i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 20 de maig 
17.30 h - Ball de tarda
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimarts 22 al dijous 24 de maig 
Bibliovacances de Pentecosta (3 a 10 anys)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

Dissabte 26 de maig 
Mostres de fi de curs de l’Animal Escola de Teatre
20 h - Passi el que passi
21.30 h - Odio a Shakespeare
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 27 de maig 
8.30 h - Concurs de pesca de Canòlich
Riu d’Os

18 h - Espectacle familiar De quin color és un petó?
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
6 € (adults) i 3 € (- 12 anys)

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Del dilluns 28 de maig al divendres 8 de juny
Exposició de l’Escola d’Art dels Petits Artistes  
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimecres 30 de maig al dilluns 4 de juny
Exposició dels treballs dels alumnes del Col·legi Espanyol
Maria Moliner
Andorra, país romànic
ENTRADA GRATUÏTA
Espai mezzanina del Centre cultural i de congressos lauredià 

FESTIVITAT
Mare de Déu de Canòlich
DISSABTE 26 DE MAIG
7.30 h - Pujada popular a Canòlich
pel camí vell (sortida de l’aparcament de l’ITV)

8 h - Aviada de coets 

8 h - Missa a l’església parroquial

10 h - Missa al Santuari de Canòlich

11 h - Ballada de sardanes amb la cobla Principal de Berga

12 h - Missa i benedicció del terme oficiada 
per Monsenyor Joan Enric Vives i Sicília
Celebració del 20è aniversari de l’estrena del Ball de Canòlich 
a càrrec de l’Esbart Laurèdia

13 h - Benedicció i repartiment dels pans de Canòlich

5a Edició de clàssics al carrer
Exposició de vehicles històrics a càrrec de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics.
De 12 a 14 h, qui ho desitgi podrà gaudir d’una passejada pels carrers de la vila amb algun dels vehicles exposats.
Informació - Tel. 744 045

Diumenge 6 de maig
9.30 h - Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dimecres 9 de maig
17 h - Entrega dels premis de la 10a Ruta de la tapa
Sala de sessions de Casa Comuna

Dissabte 12 i diumenge 13 de maig 
L’Associació d’Andorra Lírica presenta: La corte del faraón, sarsuela de Vicente Lleó 
Dissabte 12, a les 20.30 h i diumenge 13, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna, pels menors de 18 anys 

i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Dimarts 15 de maig
18 h - Lliurament dels premis del concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad 



e

Fins al divendres 25 de maig
Exposicions temporals
Art a Portugal, 1850-1960 i Portugal e a Grande Guerra
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Del dijous 3 al diumenge 6 de maig 
10a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats pels carrers, bars i restaurants participants 
i un any més hi haurà fantàstics premis, com el sorteig d’un viatge per a 2 persones de 6 dies a Nova York, 
ofert per Viatges Vilanova.
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 5 de maig 
10 h - Trofeu de Canòlich de natació
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Contacontes en francès
Fleurs enchantées a càrrec de Terre de lune (+ 5 anys).
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

16.30 h - Exhibicions de natació sincronitzada
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dissabte 5 i diumenge 6 de maig 
De 10 a 20 h - Fira del vehicle d’ocasió (FIVECO)
Durant tot el cap de setmana trobareu una interessant flota de vehicles d’ocasió de diferents professionals 
del sector de l’automòbil.
Aparcament del Prat Nou i al parc del Prat Gran - Tel. 744 045

Del dimarts 15 al divendres 25 de maig 
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimecres 16 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 17 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessió d’iniciació esportiva 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
18.20 h - Exhibició de kungfu
18.40 h - Exhibició de judo
18.50 h - Exhibició de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h - 52a Temporada de Teatre
Les noies de Mossbank Road 
Direcció: Sílvia Munt  /  Repartiment: Daniela Feixas, Marta Marco i Clara Segura
VENDA D’ENTRADES

- www.morabanc.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (fins a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 14 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Divendres 18 de maig
17.30 h - Portes obertes sessions de futbol sala
Centre Esportiu - Tel. 743 700 

Del divendres 18 al diumenge 20 de maig 
Celebració del Dia Internacional dels Museus 
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves al tel. 741 545 

Dissabte 19 de maig 
9 h - Trofeu de Canòlich de rítmica
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Nascuts per llegir 
Taller de música en família a càrrec de Sonadons (0 a 3 anys acompanyats)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

22 h - Concert de Canòlich  
A càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians, 
el Cor infantil l’Esquellerinc de l’agrupació Cor Madrigal, el Cor de l’agrupació 
de Cerdanyola del Vallès i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 20 de maig 
17.30 h - Ball de tarda
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimarts 22 al dijous 24 de maig 
Bibliovacances de Pentecosta (3 a 10 anys)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

Dissabte 26 de maig 
Mostres de fi de curs de l’Animal Escola de Teatre
20 h - Passi el que passi
21.30 h - Odio a Shakespeare
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 27 de maig 
8.30 h - Concurs de pesca de Canòlich
Riu d’Os

18 h - Espectacle familiar De quin color és un petó?
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
6 € (adults) i 3 € (- 12 anys)

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Del dilluns 28 de maig al divendres 8 de juny
Exposició de l’Escola d’Art dels Petits Artistes  
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimecres 30 de maig al dilluns 4 de juny
Exposició dels treballs dels alumnes del Col·legi Espanyol
Maria Moliner
Andorra, país romànic
ENTRADA GRATUÏTA
Espai mezzanina del Centre cultural i de congressos lauredià 

Monogràfic

5a Edició de clàssics al carrer
Exposició de vehicles històrics a càrrec de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics.
De 12 a 14 h, qui ho desitgi podrà gaudir d’una passejada pels carrers de la vila amb algun dels vehicles exposats.
Informació - Tel. 744 045

Diumenge 6 de maig
9.30 h - Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dimecres 9 de maig
17 h - Entrega dels premis de la 10a Ruta de la tapa
Sala de sessions de Casa Comuna

Dissabte 12 i diumenge 13 de maig 
L’Associació d’Andorra Lírica presenta: La corte del faraón, sarsuela de Vicente Lleó 
Dissabte 12, a les 20.30 h i diumenge 13, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna, pels menors de 18 anys 

i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Dimarts 15 de maig
18 h - Lliurament dels premis del concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad 



Fins al divendres 25 de maig
Exposicions temporals
Art a Portugal, 1850-1960 i Portugal e a Grande Guerra
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Del dijous 3 al diumenge 6 de maig 
10a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats pels carrers, bars i restaurants participants 
i un any més hi haurà fantàstics premis, com el sorteig d’un viatge per a 2 persones de 6 dies a Nova York, 
ofert per Viatges Vilanova.
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 5 de maig 
10 h - Trofeu de Canòlich de natació
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Contacontes en francès
Fleurs enchantées a càrrec de Terre de lune (+ 5 anys).
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

16.30 h - Exhibicions de natació sincronitzada
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dissabte 5 i diumenge 6 de maig 
De 10 a 20 h - Fira del vehicle d’ocasió (FIVECO)
Durant tot el cap de setmana trobareu una interessant flota de vehicles d’ocasió de diferents professionals 
del sector de l’automòbil.
Aparcament del Prat Nou i al parc del Prat Gran - Tel. 744 045

Del dimarts 15 al divendres 25 de maig 
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimecres 16 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 17 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessió d’iniciació esportiva 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
18.20 h - Exhibició de kungfu
18.40 h - Exhibició de judo
18.50 h - Exhibició de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h - 52a Temporada de Teatre
Les noies de Mossbank Road 
Direcció: Sílvia Munt  /  Repartiment: Daniela Feixas, Marta Marco i Clara Segura
VENDA D’ENTRADES

- www.morabanc.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (fins a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 14 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Divendres 18 de maig
17.30 h - Portes obertes sessions de futbol sala
Centre Esportiu - Tel. 743 700 

Del divendres 18 al diumenge 20 de maig 
Celebració del Dia Internacional dels Museus 
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves al tel. 741 545 

Dissabte 19 de maig 
9 h - Trofeu de Canòlich de rítmica
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Nascuts per llegir 
Taller de música en família a càrrec de Sonadons (0 a 3 anys acompanyats)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

22 h - Concert de Canòlich  
A càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians, 
el Cor infantil l’Esquellerinc de l’agrupació Cor Madrigal, el Cor de l’agrupació 
de Cerdanyola del Vallès i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 20 de maig 
17.30 h - Ball de tarda
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimarts 22 al dijous 24 de maig 
Bibliovacances de Pentecosta (3 a 10 anys)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

Dissabte 26 de maig 
Mostres de fi de curs de l’Animal Escola de Teatre
20 h - Passi el que passi
21.30 h - Odio a Shakespeare
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 27 de maig 
8.30 h - Concurs de pesca de Canòlich
Riu d’Os

18 h - Espectacle familiar De quin color és un petó?
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
6 € (adults) i 3 € (- 12 anys)

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Del dilluns 28 de maig al divendres 8 de juny
Exposició de l’Escola d’Art dels Petits Artistes  
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimecres 30 de maig al dilluns 4 de juny
Exposició dels treballs dels alumnes del Col·legi Espanyol
Maria Moliner
Andorra, país romànic
ENTRADA GRATUÏTA
Espai mezzanina del Centre cultural i de congressos lauredià 

Sis dècades a prop de Canòlich  

5a Edició de clàssics al carrer
Exposició de vehicles històrics a càrrec de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics.
De 12 a 14 h, qui ho desitgi podrà gaudir d’una passejada pels carrers de la vila amb algun dels vehicles exposats.
Informació - Tel. 744 045

Diumenge 6 de maig
9.30 h - Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dimecres 9 de maig
17 h - Entrega dels premis de la 10a Ruta de la tapa
Sala de sessions de Casa Comuna

Dissabte 12 i diumenge 13 de maig 
L’Associació d’Andorra Lírica presenta: La corte del faraón, sarsuela de Vicente Lleó 
Dissabte 12, a les 20.30 h i diumenge 13, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna, pels menors de 18 anys 

i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Dimarts 15 de maig
18 h - Lliurament dels premis del concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad 
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Fins al divendres 25 de maig
Exposicions temporals
Art a Portugal, 1850-1960 i Portugal e a Grande Guerra
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Del dijous 3 al diumenge 6 de maig 
10a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats pels carrers, bars i restaurants participants 
i un any més hi haurà fantàstics premis, com el sorteig d’un viatge per a 2 persones de 6 dies a Nova York, 
ofert per Viatges Vilanova.
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 5 de maig 
10 h - Trofeu de Canòlich de natació
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Contacontes en francès
Fleurs enchantées a càrrec de Terre de lune (+ 5 anys).
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

16.30 h - Exhibicions de natació sincronitzada
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dissabte 5 i diumenge 6 de maig 
De 10 a 20 h - Fira del vehicle d’ocasió (FIVECO)
Durant tot el cap de setmana trobareu una interessant flota de vehicles d’ocasió de diferents professionals 
del sector de l’automòbil.
Aparcament del Prat Nou i al parc del Prat Gran - Tel. 744 045

Del dimarts 15 al divendres 25 de maig 
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimecres 16 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 17 de maig 
17.30 h - Portes obertes sessió d’iniciació esportiva 
17.30 h - Portes obertes sessions d’escola de natació i cursets
18.20 h - Exhibició de kungfu
18.40 h - Exhibició de judo
18.50 h - Exhibició de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h - 52a Temporada de Teatre
Les noies de Mossbank Road 
Direcció: Sílvia Munt  /  Repartiment: Daniela Feixas, Marta Marco i Clara Segura
VENDA D’ENTRADES

- www.morabanc.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (fins a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 14 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Divendres 18 de maig
17.30 h - Portes obertes sessions de futbol sala
Centre Esportiu - Tel. 743 700 

Del divendres 18 al diumenge 20 de maig 
Celebració del Dia Internacional dels Museus 
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves al tel. 741 545 

Dissabte 19 de maig 
9 h - Trofeu de Canòlich de rítmica
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

11 i 12 h - Nascuts per llegir 
Taller de música en família a càrrec de Sonadons (0 a 3 anys acompanyats)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

22 h - Concert de Canòlich  
A càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians, 
el Cor infantil l’Esquellerinc de l’agrupació Cor Madrigal, el Cor de l’agrupació 
de Cerdanyola del Vallès i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 20 de maig 
17.30 h - Ball de tarda
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimarts 22 al dijous 24 de maig 
Bibliovacances de Pentecosta (3 a 10 anys)
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. PLACES LIMITADES 
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad

Dissabte 26 de maig 
Mostres de fi de curs de l’Animal Escola de Teatre
20 h - Passi el que passi
21.30 h - Odio a Shakespeare
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Diumenge 27 de maig 
8.30 h - Concurs de pesca de Canòlich
Riu d’Os

18 h - Espectacle familiar De quin color és un petó?
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
6 € (adults) i 3 € (- 12 anys)

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Del dilluns 28 de maig al divendres 8 de juny
Exposició de l’Escola d’Art dels Petits Artistes  
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Del dimecres 30 de maig al dilluns 4 de juny
Exposició dels treballs dels alumnes del Col·legi Espanyol
Maria Moliner
Andorra, país romànic
ENTRADA GRATUÏTA
Espai mezzanina del Centre cultural i de congressos lauredià Sergi Mas amb un programa anterior de Canòlich

5a Edició de clàssics al carrer
Exposició de vehicles històrics a càrrec de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics.
De 12 a 14 h, qui ho desitgi podrà gaudir d’una passejada pels carrers de la vila amb algun dels vehicles exposats.
Informació - Tel. 744 045

Diumenge 6 de maig
9.30 h - Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dimecres 9 de maig
17 h - Entrega dels premis de la 10a Ruta de la tapa
Sala de sessions de Casa Comuna

Dissabte 12 i diumenge 13 de maig 
L’Associació d’Andorra Lírica presenta: La corte del faraón, sarsuela de Vicente Lleó 
Dissabte 12, a les 20.30 h i diumenge 13, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.codetickets.com
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna, pels menors de 18 anys 

i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, tel. 744 044

Dimarts 15 de maig
18 h - Lliurament dels premis del concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044 o a/e biblioteca@comusantjulia.ad 



MONOGRÀFIC

    “Sóc un mal creient, però penso

  que és molt important tenir fe. 

Sobretot per a la gent  d’abans, que tenia 

     una vida tan dura i havia d’aferrar-se

a alguna cosa per tirar endavant”

Aquesta reflexió sincera sobre la figura de la Mare de Déu de Canòlich i la importància que té per a la nostra 

parròquia pertany al polifacètic artista Sergi Mas, una de les persones que més relació ha tingut -i continua 

tenint encara- amb la patrona i tot el que l’envolta.

Escultor, escriptor, dibuixant, gravador i litògraf, Sergi Mas és, sens dubte, una de les veus vives més 

autoritzades per parlar de Canòlich, principalment pels nombrosos treballs que ha realitzat en relació a la 

Mare de Déu i a la festivitat. És per aquest motiu que aquest monogràfic va dedicat a la seva figura. Des que 

el 1960 va rebre el primer encàrrec per part de la Unió Pro-Turisme per fer l’auca de Canòlich, la seva 

prolífica carrera artística sempre ha caminat en paral·lel a la figura de la Verge. 
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L’auca
L’auca de Canòlich va ser el primer capítol, ja fos en solitari o de forma conjunta, dels molts que Sergi Mas 
ha completat amb la Mare de Déu com a tema central. “Estic molt content del resultat”, diu recordant             
a Jaume Pla, perquè “els petits poemes a peu de cada vinyeta de l’auca són d’ell”. Sergi Mas apunta,           
amb memòria afinada, que l’auca “era el primer treball que es feia en honor a la Verge per les dates              
de Canòlich”. 

Si bé es va editar un llibret el 1923 amb motiu del setè centenari de la troballa, aquest es va publicar per la 
Festa Major. Recull, com recorda l’artista, que “van venir andorrans que estaven a les Amèriques”             
per celebrar l’efemèride.

Mosaics, portades de programes, dibuixos, gravats, xilografies, reproduccions de la talla, treballs de 
restauració, relleus, goigs, segells, xerrades... El ventall de creacions de Mas sobre la Mare de Déu és 
inacabable. També cal afegir les anècdotes i vivències personals que fan que el llegat d’aquest artista sigui 
una referència de consulta ineludible per a qualsevol que vulgui apropar-se i explorar la història de la     
Mare de Déu de Canòlich i què representa per a la parròquia de Sant Julià de Lòria.

Detall d’unes de les il·lustracions de l’Auca de Canòlich
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Sergi Mas amb el díptic de l’Auca de Canòlich



MONOGRÀFIC

La Mare de Déu
“La figura de la Verge de Canòlich està molt vinculada a un tipus de flor que el francesos en diuen     
bouton d’or”, ens explica Sergi Mas per referir-se a la Rosa de Canòlich. Una flor que fa molts anys      
“creixia a milers” als voltants del santuari, i justament ho feia en la mateixa setmana de la celebració           
de la Diada. És aquesta flor la que se suposa que portava la Verge a la mà dreta en la talla original que data 
del romànic, al segle XIII, i que ara no té. Sergi Mas explica que, a més de la flor de la mà, també li falta la 
corona decorada en full d’or i que, per això, “algú les devia arrencar”.

L’artista atribueix el bon estat de conservació de la figura al clima fred, que fa que “els corcs es morin” i,   
per tant, no puguin malmetre la fusta. El tipus de fusta també és un factor determinant de conservació.      
En aquest sentit, Sergi Mas creu que la rèplica feta de tronc de bedoll que li va encarregar Mossèn          
Jaume Argelagós fa 45 anys -que va ser sostreta sense que mai es recuperés- deu estar malmesa perquè 
“amb la humitat, és una fusta que té propensió a corcar-se”. 
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Sergi Mas evoca el moment en què Mossèn Jaume “va venir a casa meva després de l’incendi de Meritxell 
i l’home, que era molt intuïtiu, va dir-me que això -en referència a l’incendi i a la desaparició de la imatge-
també ens pot passar a nosaltres”. 

Per poder fer la còpia amb la màxima exactitud, Mas va tenir l’original al seu estudi algun temps.                
Pels dibuixos i d’altres feines que havia fet amb anterioritat “anava a la rectoria a veure-la”. Ara, 45 anys 
després, ha tornat a tenir la talla al seu costat, en aquest cas a l’església parroquial durant una sessió 
fotogràfica feta expressament per il·lustrar part d’aquest monogràfic. “Es va fer a partir d’un tronc massís, 
probablement d’un arbre fruiter”, assegura mentre es mira amb cura i certa nostàlgia la talla original que 
mai ha estat restaurada.

Un altre dels motius que van portar a Mossèn Jaume a encomanar la rèplica va ser l’epidèmia de robatoris 
de peces d’art sacre que vivia tota la zona del Pirineu, així com bona part del nord de la Península Ibèrica. 
En aquest context va ser sostreta la talla del santuari.

El misteri, un més dels que envolten a la Verge, és que el robatori semblava impossible perquè la porta no 
va ser forçada i, en aquell temps, les finestres del santuari tenien barrots. “Mossèn Jaume em deia: si se sap 
que no han robat l’autèntica, la policia perdrà l’interès en esbrinar qui ha estat, i els lladres sabran que 
no tenen la bona”, recorda l’artista. I va ser llavors quan el capellà li va tornar a encarregar una altra còpia, 
“aquest cop de pi negre i sempre pagant ell de la seva butxaca”. 

De fet, els robatoris i el moviment d’art religiós en general van ser una constant en la dècada dels 70 del 
segle passat, d’una banda perquè no hi havia un inventari definit de cada temple i, de l’altra, perquè com bé 
explica Sergi Mas, “els mateixos capellans quedaven enlluernats quan algú els oferia cèntims per peces 
que, en aparença, estaven danyades i de les quals en desconeixien el seu gran valor”.



L’artista amb la talla autèntica de la Mare de Déu de Canòlich que data del segle XIII
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Vista general dels quatre mosaics del Santuari de Canòlich

Els mosaics
Prop de sis dècades donen per a molts treballs i molta variació -com hem explicat-, però Sergi Mas té un 
especial record dels quatre mosaics que decoren l’interior del santuari, dos a cada mur lateral i que recullen 
escenes bíbliques i de la llegenda de Canòlich. La base i les rajoles estan fetes de material refractari, cuit a 
una temperatura que supera els 1.200 graus. “Al petit forn que jo tenia no m’hi cabien totes les rajoles,            
i d’una cuita a l’altra hi ha diferències d’intensitat i de color que es noten, i potser és un dels encants que 
té, perquè s’aprecia que no s’ha fet de forma industrial”, comenta amb satisfacció.
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Els quatre mosaics del Santuari de Canòlich
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Els mosaics van ser un encàrrec que va 
rebre de Mossèn Agustí Romero i que va 
finançar el Comú un cop acabats els 
treballs de restauració del santuari, 
iniciats el 1973. Cal recordar que, tot i ser 
un temple romànic, la imatge externa del 
mateix va ser blanca durant molts anys,       
i seguia una mica les tendències estètiques 
del Modernisme. Però un comentari del 
llavors copríncep episcopal, Joan Martí 
Alanis, dient que semblava un “cortijo 
andalús”, i l’evidència que era una fesomia 
que trencava amb la més pròpia del 
Pirineu, van portar a encarregar les obres 
per deixar la façana a pedra vista, com està 
en l’actualitat. 

“Ens vam equivocar, perquè la façana 
blanca permetia ser vista des de molt 
lluny i era com una mena de far, un punt 
de referència. Però també és cert que tot 
evoluciona, i les esglésies també s’han 
anat transformant segons les necessitats”,
assenyala Sergi Mas, que també apunta 
que “quan el copríncep episcopal volia    
dir que alguna cosa no li agradava,           
ho deia veladament i en to de broma”,        
la qual cosa descarta que la frase tingués 
alguna connotació pejorativa.

dir que alguna cosa no li agradava,           dir que alguna cosa no li agradava,           dir que alguna cosa no li agradava,           dir que alguna cosa no li agradava,           dir que alguna cosa no li agradava,           



Detall d’un dels mosaics del Santuari de Canòlich



e

MONOGRÀFIC

Les il·lustracions
Però ha estat el disseny, i en especial el dibuix, la disciplina en la qual Mas ha realitzat més treballs 
relacionats amb Canòlich. Per exemple, en el programa de l’any 2004 hi ha un dibuix que representa un pa, 
dues roses de Canòlich i l’església de fons. També es va fer servir per confeccionar una sèrie de bosses de 
tela per guardar el pa. La portada de l’any 2000, recollida a la pàgina següent, també és una il·lustració que 
mostra un grup de gent aplegada al voltant del santuari dinant i conversant. 
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Aquests són només dos exemples que 
ens diuen que els dibuixos de Sergi Mas 
relacionats amb Canòlich sempre han 
recollit tant la vessant litúrgica i icònica 
de la celebració com la lúdica i popular.    
Les dos lligades a un esperit de germanor.

Només en un cas es va trencar aquesta 
línia, i va ser el 1993 quan el programa 
especial de la Diada de la Mare de Déu   
no es va dedicar ni a la llegenda, ni a la 
pròpia Mare de Déu, ni al camí, ni a 
l’auca, ni a documentació ancestral,          
ni a cap efemèride concreta. Aquell any 
va ser el propi Mossèn Jaume Argelagós, 
encara en actiu com a rector de la 
parròquia, el protagonista del llibret 
configurat amb unes petites notes 
biogràfiques i un ampli repertori de 
fotografies, totes fetes a Canòlich, en què 
apareixia ell. I com no, la portada està 
il·lustrada amb un dibuix on Sergi Mas 
ens el mostra amb un aire circumspecte, 
sostenint un bastó i amb el santuari         
de fons.



Sergi Mas a l’església parroquial durant l’entrevista
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Reproducció de la portada del programa de Canòlich any 1973
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Reproducció de la portada del programa de Canòlich any 1991
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El segell
L’any 2014, el servei de correus francès La Poste també va entrar en l’imaginari de Canòlich de la mà de 
Sergi Mas, que va il·lustrar un segell amb una al·legoria de la troballa de la Mare de Déu en què apareixen 
el pastor, l’ocell, la vaca, el bressol i la talla.
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Els gravats
Un dels darrers treballs realitzats per Sergi Mas en relació amb Canòlich és el gravat en bronze que hi ha a 
la Font de Ferro. Representa l’ocell misteriós que, com diu la llegenda, se situava en aquest indret de forma 
repetida per indicar on estava la imatge de la Verge. Un espai que enllaça amb el camí de Canòlich i que fou 
inaugurat al 2014 coincidint amb la recuperació de la font, desapareguda durant els aiguats del 1982, tot i 
que el gravat no es va col·locar a la font fins el 2015. 



Sergi Mas a la inauguració del gravat de la Font de Ferro el juliol del 2015
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Canòlich, un referent per a l’artista 
Sergi Mas admet que la patrona laurediana “ha estat i és un referent” i una de les fonts d’inspiració de tota la 
seva carrera. Recorda que molt abans de l’auca que li van encarregar el 1960, Mossèn Jaume ja havia publicat 
uns llibres que “per modèstia no signava, i ja vaig col·laborar amb ell fent algun dibuix de Canòlich”. 
L’artista se sincera i ens comenta que el que més li atreu de la Verge de Canòlich és la mística i l’imaginari 
popular que envolta la seva història, el que li dóna peu a fer la reflexió que obre aquest monogràfic.

“És un cas quasi únic dins la iconografia catòlica, perquè sembla més un enterrament antropomòrfic fet 
expressament que no pas el descobriment d’una troballa”, diu Mas, que afegeix que “jo mateix vaig fer la 
prova d’agafar la talla autèntica i ficar-la allà on es va trobar, i encaixava com un peu en una sabata”. 
L’artista va més enllà i sosté que el fet d’amagar la imatge de la Verge va fer-se “per evitar que els albigesos, 
i no els sarraïns com sempre s’ha dit, la profanessin”.

I fins i tot li atribueix “miracles o prodigis” perquè, segons explica, el 1936, poc abans de l’esclat de la 
Guerra Civil espanyola, un grup d’anarquistes de la FAI va fer una incursió a Andorra i va cremar      
l’església d’Aixàs. “De baixada encara van tenir temps de disparar una ràfega de trets al retaule de la Mare 
de Déu, situat a l’oratori que hi ha davant de la Font de Joans, i el van llençar al riu d’Ós”. Amb el curs fluvial, 
la peça va baixar i va quedar surant a la llera del riu, a poca distància de la frontera, d’on va ser recollida per 
algun masià.

Després, ens diu, “l’Estevet de Cal Guineu la va recuperar i, posteriorment, es va restaurar”. Apunta que 
“va ser un altre error, perquè es tindria que haver deixat tal i com l’havien trobat”, en referència al valor 
històric que ara tindria. El retaule està novament a l’oratori que es va reconstruir després de les obres de la 
carretera d’accés a Canòlich, a principis dels anys 60 i el disseny també és de Sergi Mas.



Retaule de la Mare de Déu de l’Oratori de la Font de Joans
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La petjada artística i humana que Sergi Mas ha deixat a la parròquia de Sant Julià de Lòria és un llegat 
d’enormes dimensions que amb tota seguretat augmentarà amb el pas dels anys. Un episodi més d’aquesta 
trajectòria es va escriure el passat 30 d’abril quan el Comú i l’artista van signar un conveni per crear         
l’Espai Sergi Mas a l’Escola d’Art. Allà hi podrà desenvolupar les seves activitats artístiques i compartir els 
seus coneixements i part de les seves creacions. 

Un homenatge merescut a qui va ser cofundador i professor de l’Escola d’Art durant 15 anys. Sergi Mas 
sempre s’ha mostrat com un artista compromès, que ha viscut per a l’art des d’una posició modesta i sense 
voler fer soroll. Un “mal creient” que ha contribuït de forma inequívoca i incontestable al fet que l’adoració 
envers la nostra patrona resti intacta després de més de set segles.
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Sergi Mas i el cònsol major durant la signatura del conveni



Sergi Mas al seu antic taller d’Aixovall



“En un bell lloc, a prop del cel,

en una ermita blanca com la mel,

la Verge de Canòlich protegeix Sant Julià de Lòria,

aquesta és la relació de com es manifestà”.


