
+ ART  

3a Fira d’artistes d’Andorra i Pirineus 



11 - 12 - 13 d’octubre 2013 

Horaris: 

Divendres:   18.00 a 21.00h 

Dissabte:     11.00 a 21.00h 

Diumenge:   11.00 a 20.00h 

Inauguració 

Clausura 

* Inauguració divendres a les 19.00h 



• + Art   és la 3a fira d’art d’Andorra/ Pirineus que reuneix un gran 
nombre d’artistes del país. 

• En aquesta mostra hi podrem trobar les disciplines següents; 
gravat, fotografia, dibuix, pintura, aquarel·la, escultura, il·lustració, 
joieria d’autor...   

 

• Volem crear una plataforma de suport per als nous artistes 
emergents amb l’objectiu d’impulsar i difondre’n l’obra per tal 
d’apropar-los als circuits de les galeries d’art.  

 

• La idea és transformar el cap del carrer en una gran sala d’art a 
l’aire lliure, on el visitant podrà veure, tocar i endur-se obres d’art 
originals de diversos formats i conèixer de primera mà els artistes. 
La nostra intenció és apropar el públic al món de l’art i iniciar-lo en 
el món del col·leccionisme.  

 

 

 

 



PROGRAMA D’ACTIVITATS 

Tallers 

+ ART 

Divendres 11 d’octubre 



Dissabte 12 d’octubre Diumenge 13 d’octubre 

19.00h Sorteig Plaça Cap del Carrer 19.00h Sorteig Plaça Cap del Carrer 

I tu qui ets?  Dirigit per Silvia Guillem   

De 12,00 a 13,00h al Cap del Carrer.  

I tu qui ets?  Dirigit per Silvia Guillem   

De 16,00 a 17,00h a la Plaça del Cap del Carrer.  

Paper sucat amb oli 
Dirigit per Neus Mola i esther Armengol.  

De 12,30 a 13,30h al cap del carrer.  

Paper sucat amb oli  
Dirigit per Neus Mola i Esther Armengol.  

De 17,00 a 18,00h al cap del carrer. 

Aigua + Color 
Dirigit per Alfons Valdés 

De 12,30 a 13,30h al cap del carrer  

Aigua + Color 
Dirigit per Alfons Valdés 

De 18,00 a 19,00h al cap del carrer 

Transformers 
Dirigit per Joana Baygual 

De 12,00 a 13,00h al cap del carrer  

Transformers 
Dirigit per Joana Baygual 

De 17,00 a 18,00h al cap del carrer  

Obertura Fira + ART 11,00h Obertura Fira + ART 11,00h 

Tancament Fira +ART 21,00h Tancament Fira +ART 21,00h 
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  +1 Christel Illa 

+2 Joana Baygual 

+3 Berta Oromí 

+4 Galeria desin(g) 

+5 Alfons Valdés 

+6 Josepa Travé – Ramón Berga 

+7 Gemma Piera 

+8 Antonia Miralles 

+9 Sònia Benet – Seshank  

     – Edu Bonin 

+10 Montserrat Altimiras 

+11 Silvia Guillem 

+12 Tigo & Migo 

+13 Jeniffer Ferrer 

+14 Maite Bernet 

+15 Carmén Matalobos 

+16 Esther Armengol 

+17 Neus Mola 

+18 Xavier Casals – Laura Lopez 

+19 Mònica Armengol 

+20 Ana Antolinez 

Taller 1 

Taller 2 

Taller 3 

Taller 4 
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Presentació del còctel Martini Royal a càrrec de 

Barcardi. 

Dia i hora: Divendres dia 11 a les 20.30h.  

Lloc: Plaça del cap del carrer. 

 

L’escola de Música d’Andorra la Vella. 

Dia- hora- lloc: Escenari col·locat al Cap del carrer.  

Divendres 11: Grup saxos. 19.30h – Grup vent 20.00h 

Dissabte 12: Duo de corda a les 12.00h 

Diumenge13: Trio de corda a les 12.00h  
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Intervenció- instal·lació relacionada amb el +ART.  

Lliga’t a l’Escola d’ART d’Andorra la Vella.  

Dia i lloc: Tots els dies al carreró que va cap a la plaça del 

cap del carrer.  

Hi haurà un punt d’informació sobre cursos relacionats amb 

l’escola d’art d’Andorra la Vella.  



Sorteig  
Dissabte i Diumenge 19.00h Plaça Cap del carrer. 

Per cada 30€ de compra a la fira rebreu una butlleta per participar en 2 

sorteigs d’una obra d’art, un dissabte i l’altre diumenge a les 19.00h.  

La butlleta s’haurà d’omplir i dipositar en una urna situada 

 a la plaça Cap del carrer 

Si el posseïdor de la butlleta guanyadora no assiteix al moment  

del sorteig és passarà a escollir una altra butlleta.  

El guanyador del sorteig podrà triar la peça d’un artista participant a la fira. 

Cada artista tindrà una obra reservada pel sorteig. La podreu vere a la taula 

de cada artista, estarà indicada amb un cartell.  

Sort… 

Novetats 



Novetats Gimcana d’art 
L’associació de Comerciants del centre Històric d’Andorra la Vella organitza una gimcana 

entre els comerços del Centre històric. Per a nens de 6 a 12 anys. Dues categories. De 6 a 

8 anys i de 8 a 12 anys. 

Inici de la Gimcana i inscripcións a la Plaça del Cap del Carrer. On a cada participant se li 

donarà una fulla  amb les preguntes i un passaport a completar pels diversos comerços del 

Centre històric. Per adjudicar els premis és farà per temps.Ës cronometraran els temps.  

Dia de la Gimcana: Dissabte dia 12. 

Hora:  12,30h finalització 13.30h.  

 

L’associació de Comerciants  del Centre Històric  

otorgarà els premis a la placeta del Cap del Carrer.  

Els premis són concedits per Lamà dela Mar.  

Premis:  ( en les dues categoties).  

2 Lots de productes de dibuix i pintura. Primer 

classificat. 

2 Lots de productes d’iniciació al dibuix i la pintura. 

Segon classificat.  

 

 



jComerços (espais expositius) 
- Lamà dela Mar  Tigo & Migo 

- El Graner de Paris Seshank 

- Bespoke  Jenifer Ferrer 

- Casa Danesa  Xavi Casals 

- Foristeria Aqua nova Christel Illa 

- Flors del paradis Berta Oromí 

- La casa del te  Gemma Piera 

- Júlia   Alfóns Valdés 

- La maison   Mònica Armengol 

- Nº 10   Neus Mola 

- Magnolia Flors  Joana Baygual 

- Elios   Maite Bernet 

- Oxanla  Carmén Matalobos 

- Pons i Bartumeu Montserrat Altimiras  

- CO2   Sonia Benet 

- Gandem  Esther Armengol 

- Casa Bella  Eduard Bonin 

- Farmàcia Mitjavila Silvia Guillem  

- Galeria desig(n)  Antonia Miralles 

- Sí o Sí  Ana Antolinez 
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