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ANDORRA LA  VELLA
24 DE JUNY

FESTA DEL
POBLE

2017



CREMADA DE FALLES DE SANT JOAN
23 DE JUNY 

FESTA DEL POBLE
24 DE JUNY

Divendres 23 de juny, de les 17 a les 21 h
Dissabte 24 de juny, de les 10 a les 21 h i 
Diumenge 25 de juny, de les 10 a les 15 h 

Més informació a:  www.andorralavella.ad - www.molinespatrimonis.com

ANDOSINOIANDOSINOI 
1r Festival de Recreació Històrica d’Andorra. 

Tallers, visites guiades, espectacles, combats, demostracions, tot un 
món per conèixer la nostra història, des de la prehistòria fins l’edat 
mitjana, al jaciment arqueològic de la Roureda de La Margineda 
(Santa Coloma).

19 h
Recollida de la Flama 
del Canigó a la Casa 
de la Vall, a càrrec dels 
representants de les 
fogueres d'Andorra. 
Homenatge fallaire 2017 i 
relleu dels Fallaires Major i 
Menor. 
Organitzen: Centre de 
la Cultura Catalana i 
l'Associació Fallaires 
d'Andorra la Vella.

22.30 h 
Cremada de la falla 
tradicional al barri del 
Puial.

22.45 h 
Cremada de falles a 
càrrec dels Fallaires 
d’Andorra la Vella i del 
barri del Puial. Recorregut: 
barri del Puial, Antic carrer 
major, plaça Príncep 
Benlloch, Cap del Carrer i 
plaça Guillemó.

23 h
Encesa de la foguera a 
la plaça Major de Santa 
Coloma. Coca i moscatell. 
Música de revetlla.

24 h  
Encesa de la foguera a la 
plaça Guillemó, a càrrec 
dels Fallaires d’Andorra la 
Vella.

Ball de Bruixes a càrrec 
de l’Esbart Dansaire 
d’Andorra la Vella.

Fi de festa amb 
l’Orquestrina Trama a la 
plaça Guillemó.

11 h
Missa solemne amb 
l’acompanyament dels 
Petits Cantors d’Andorra, a 
l’Església de Sant Esteve.

12.30 h 
Aperitiu rumbero, a la 
plaça del Poble.

13 h
Concert de rumba a càrrec 
de Los Manolos, a la 
plaça del Poble.

17.30 h 
XVI Festa aplec de la 
Sardana de les Valls 
d’Andorra, a la plaça 
del Poble. Organitza: 
Agrupació Sardanista 
Andorrana

18 h
Que peti la plaça!, 
espectacle d’animació per 
als infants, a càrrec de 
la Cia. Xip Xap, a la plaça 
Guillemó

22 h
Espectacle Piromusical 
a càrrec de la Pirotècnia 
Igual. Plaça del Poble.

Impulsat per           amb el suport del

Fallaires
d’Andorra laVellawww.fallairesandorralavella.com


