
A les 21.30 h i a les 23 h
Visita nocturna. Apunta-t’hi i 
descobreix com s’utilitza l’estany 
d’Engolasters i com hi vivien les 
persones que hi treballaven! 
Es necessari portar un frontal o llum.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 739111 o a 
museumw@feda.ad

17-31.08  
CAMÍ HIDROELÈCTRIC 
D’ENGOLASTERS

A les 20 h, a les 21 h i a les 22 h
Visita nocturna a la Ruta del ferro 
i demostració de forja artesanal

Deixa’t guiar a través de la Farga 
Rossell i la Mina de Llorts, per 
conèixer tot el procés productiu 
que permetia transformar el mineral 
de ferro fins a l’elaboració d’una 
eina tal com es feia al segle XVIII, 
a través de les visites d’aquests 
dos equipaments i d’una 
demostració de forja artesanal 
de la mà d’Abel Villarreal.

Activitat de pagament. 
Reserva prèvia obligatòria als tel. 
(+376) 836 908 / (+376) 839 760

19.08  
RUTA DEL FERRO

A les 21 h i a les 21.30 h
Visites guiades amb sistema 
multimèdia al Museu del Tabac

De les 21 h a les 22.30 h 
Visites lliures a l’exposició 
temporal Gaston-Louis Roux 
i l’avantguarda

A les 22.30 h
Concert al jardí del Museu
La música de l’avantguarda, 
amb el quartet Ensemble ad 
Libitum. A través de la música 
ens endinsarem en un moviment 
que, tot i assolir la seva màxima 
expressió en el camp de la 
pintura, va influenciar inequívo-
cament la resta de disciplines 
artístiques de l’època.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 741 545

10.08
MUSEU DEL TABAC

A les 21 h i a les 21.30 h
Visites guiades amb sistema 
multimèdia al Museu del Tabac

De les 21 h a les 22.30 h Visites 
lliures a l’exposició temporal 
Gaston-Louis Roux i l’avantguarda

A les 22.30 h Concert d’orgue 
i percussió Bach entre balls, 
danses i fandangos, amb Aaron 
Ribas i Josafat Larios. Un orgue 
de tubs portàtil i un variat grup 
d'instruments de percussió 
dialoguen en una proposta 
musical que forma part del XVIII 
Festival ORGUE&nd.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 741 545

17.08
MUSEU DEL TABAC

A les 21.30 h
Visita nocturna i pluja d’estels
Vine a visitar les instal·lacions 
d’Engolasters i t’explicarem 
com funcionen.
I perquè els estels ja no siguin 
un misteri, t’hem preparat una 
observació de la pluja d’estels 
amb la intervenció d’astrònoms 
del Parc del Montsec.

És necessari portar un frontal 
o llum i una cadira plegable. 

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 739 111 
o a museumw@feda.ad

12.08
CAMÍ 
HIDROELÈCTRIC
D’ENGOLASTERS

A les 20 h Fantasiant. Concert 
dins del cicle del FEMAP (Festival 
de música antiga dels Pirineus). 
Anna Casademunt i Marc de la Linde 
a la viola de gamba i Igor Davidovicks 
a la tiorba. Joyée des Élysées és el 
programa del concert, amb obres 
de Marais, Sainte Colombe i Couperin.

A les 17 h Visites guiades 
a la Casa de la Vall i la nova seu 
del Consell General

Activitat de pagament. Venda 
d’entrades a www.codetickets.com

13.08
CASA DE LA VALL

A les 21 h
Visita nocturna al Museu Casa 
Cristo i el seu entorn. Visita 
nocturna al Museu, a Sant Miquel 
de la Mosquera, al molí del Guillem, 
i al nucli antic de la Mosquera i el 
Tremat. La visita s’amenitzarà amb 
música en directe, coca i vi ranci.

Activitat de pagament, 
reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 833 551 
o a casacristo@encamp.ad

22.08
CASA CRISTO

A les 2O h Don Francisco de Zamora
Visita teatralitzada amb Don 
Francisco de Zamora, que explica 
les seves aventures andorranes i 
ens transporta, per uns instants, 
a l’Andorra de finals del segle XVIII.

Reserva prèvia i venda d’entrades 
a l’Oficina de Turisme d’Andorra la 
Vella, tel. (+376) 750 100

12,19 i 26.08
CENTRE HISTÒRIC
D’ANDORRA LA VELLA

A les 2O h
Don Francisco de Zamora
Visita teatralitzada amb Don 
Francisco de Zamora, que explica 
les seves aventures andorranes i 
ens transporta, per uns instants, 
a l’Andorra de finals del segle XVIII.

Reserva prèvia i venda d’entrades 
a l’Oficina de Turisme d’Andorra la 
Vella, tel. (+376) 750 100

02.09
CENTRE HISTÒRIC
D’ANDORRA 
LA VELLA

A les 21.30 h
Visita nocturna i narració de 
llegendes. Acompanya’ns en una 
visita atípica al Camí hidroelèctric 
d’Engolasters. Coneix les instal·lacions 
que s’amaguen a l’estany i les 
seves llegendes. Es necessari portar 
un frontal o llum, i una cadira plegable. 

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 739 111 
o a museumw@feda.ad

26.08
CAMÍ HIDROELÈCTRIC
D’ENGOLASTERS

A les 20 h Diàlegs místics. La poeta 
i escriptora andorrana Teresa Colom 
i el músic Eduard Iniesta combinen 
les seves aptituds en aquesta 
lectura musicada, per transportar 
l’espectador cap a un viatge interior.  

Activitat de pagament. 
Reserva prèvia obligatòria als tel. 
(+376) 836 908 /  (+376) 839 760

SANTA COLOMA

26.08

A les 20.30 h Itinerari per descobrir 
els racons més amagats d’Engordany:  
una passejada per la memòria de 
l’Andorra de principi del segle XX, 
a partir de l’arquitectura tradicional 
conservada. Sortida des del pont 
d’Engordany-plaça Santa Anna.
Es recomana portar calçat còmode. 

A les 22 h Espectacle La perdiu és 
de qui la caça a càrrec de l’ONCA bàsic,
un espectacle que no és un concert, 
tampoc no és un monòleg, ni un 
contacontes, ni una lectura dramatitza-
da, sinó explicar una història o potser 
dos, o tres. A la plaça d’Engordany.

Informació al tel. (+376) 802 255 
i a centreart@e-e.ad

RUTA D’ENGORDANY 
I ODISSEA 
EROTICOMUSICAL

30.08
A les 20.30 h i a les 22 h
Visita nocturna a THIS IS POP ART
Visita a l’exposició dedicada a l’art 
pop, un moviment artístic que va 
sacsejar l’art contemporani des de 
la dècada dels anys 50 del segle XX. 

Utilitzava imatges procedents de la 
publicitat, emprava la tècnica de la 
serigrafia i convertia les estrelles del 
cinema i els objectes quotidians en art. 

THIS IS POP ART! reuneix obres dels 
artistes més destacats de l’art pop 
americà: Keith Haring, Robert Indiana, 
Roy Liechtenstein, Robert Rauchenberg 
i Andy Warhol.

Informació 
al tel. (+376) 802 255 
i a centreart@e-e.ad

CENTRE D’ART
D’ESCALDES-
ENGORDANY

06.09

A les 20.30 h Xerrada sobre el 
pop art d’Europa als Estats Units
En el marc de l’exposició 
THIS IS POP ART!, el curador i 
gestor cultural Josep Maria Ubach 
i Ermengol Puig, professor de 
teoria de l’art, presentaran el 
moviment de l’art pop des del 
seu naixement a Anglaterra 
els anys 50 i com es va estendre 
i va triomfar als Estats Units.

Informació al tel. (+376) 802 255 
i a centreart@e-e.ad

CENTRE D’ART
D’ESCALDES-
ENGORDANY

13.09

A les 22 h
Shuffle Express Blues Band
Banda fortament influenciada pel 
blues tan tradicional com 
contemporani. L’estil musical és 
una barreja de blues, swing, rock i 
calipso d’autors contemporanis. 
També inclouen en el repertori 
composicions pròpies.

Aquesta formació està integrada 
per Paul Deville, Virgnia Yáñez, 
Marc Milian i Dante Falótico.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 853 444

06.09
MUSEU DE LA MOTO

A les 21.30 h Visita nocturna 
teatralitzada. El MW Museu 
de l’Electricitat estrena un nou 
concepte de visita guiada, vine 
a descobrir-ho en exclusiva!

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 739 111 
i a museumw@feda.ad

22.09
MW MUSEU DE 
L’ELECTRICITAT

A les 19.30 h
La santa, el rus i el comte
Visita teatralitzada al poble
de Santa Coloma. Tres personatges 
molt representatius del poble ens 
guiaran, mitjançant una visita 
insòlita, per les singularitats del 
poble en un recorregut que 
repassarà els moments més 
fascinants de la història d’Andorra.

Reserva prèvia i venda d’entrades 
a l’Oficina de Turisme d’Andorra 
la Vella, tel. (+376) 750 100

SANTA COLOMA

02.08

A les 21.30 h
Visita nocturna a la Mina de Llorts 
i a la Ruta del ferro. Visita l’interior 
d’una mina de ferro de 30 m de 
llargada, passeja pel camí dels 
traginers amb frontals, i descobreix 
una exposició d’escultures a l’aire 
lliure. Es recomana portar frontal.

Activitat de pagament.
Durada aproximada 2 h i 30 min.
Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 878 173

DV/DS.08
MINA DE LLORTS

A les 21 h
Visites nocturnes a Sant Romà de les 
Bons i Sant Miquel de la Mosquera
Descobreix aquestes dos esglésies 
singulars d’Encamp, així com els dos 
nuclis adjacents. La visita s’amenitzarà 
amb música en directe, coca i vi ranci.

Activitat de pagament. 
Reserva prèvia obligatòria al tel. 
(+376) 833 551 o a casacristo@encamp.ad

08.08
SANT ROMÀ 
DE LES BONS

A les 20.30 h i a les 22 h
Visita nocturna a THIS IS POP ART
Visita a l’exposició dedicada a l’art 
pop, un moviment artístic que va 
sacsejar l’art contemporani des de 
la dècada dels anys 50 del segle XX. 
Utilitzava imatges procedents de la 
publicitat, emprava la tècnica de la 
serigrafia i convertia les estrelles del 
cinema i els objectes quotidians en 
art. THIS IS POP ART! reuneix obres 
dels artistes més destacats de l’art 
pop americà: Keith Haring, Robert 
Indiana, Roy Liechtenstein, Robert 
Rauchenberg i Andy Warhol.

Informació al tel. (+376) 802 255 
i a centreart@e-e.ad

09.08
CENTRE D’ART
D’ESCALDES-ENGORDANY

A les 22 h
Concert de l’ONCA Bàsic a càrrec 
del duo Toc de Greu, integrat per 
Laia Capdevila a la viola i Mireia Planas 
al violoncel, que oferiran un viatge 
musical per estils i èpoques diferents 
amb els compositors Stamitz, 
Beethoven i Clarke, entre d’altres.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 853 444

09.08
MUSEU DE 
LA MOTO
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JUNY

.06
A les 21 h
ENDO LAB (LIVE Project)
Jordi Claret, violoncel de l'ONCA, 
Morris Gabo i Aine Voces proposen 
un concert circular. El violoncel 
elèctric i els pedalers amb loops 
i efectes s’uneixen per crear 
atmosferes i improvisacions 
ambientals acompanyades d’un 
hang i d’una cantant que portaran 
el públic a través de sons, ritmes i 
ambients, sense voler imitar 
un estil en concret.

Reserva prèvia obligatòria als tel. 
(+376) 836 908 / (+376) 839 760

15.07
MUSEU CASA RULL

A les 21 h
Visita nocturna al Museu Casa 
Cristo i el seu entorn. Visita 
nocturna al Museu, a Sant Miquel 
de la Mosquera, al molí del Guillem, 
i al nucli antic de la Mosquera i el 
Tremat. La visita s’amenitzarà amb 
música en directe, coca i vi ranci.

Activitat de pagament, 
reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 833 551 
o a casacristo@encamp.ad

11.07
CASA CRISTO

A les 19.30 h
La santa, el rus i el comte
Visita teatralitzada al poble de 
Santa Coloma. Tres personatges molt 
representatius del poble ens guiaran, 
mitjançant una visita insòlita, per les 
singularitats del poble en un recorregut 
que repassarà els moments més 
fascinants de la història d’Andorra.

Reserva prèvia i venda d’entrades 
a l’Oficina de Turisme d’Andorra 
la Vella, tel. (+376) 750 100

SANTA COLOMA

13.07

A les 21 h
Javier García Moreno
Concert de guitarra a càrrec de 
Javier García Moreno, guitarrista 
nascut a Màlaga l’any 1966, 
considerat per la crítica 
internacional com un dels més 
destacats de la seva generació. 
Interpretarà obres d’Albéniz, 
Sor, Tàrrega i Turina.

Activitat de pagament 
en benefici de la fundació 
Ibo-Àfrica, que treballa impulsant 
projectes de desenvolupament a 
l’illa d’Ibo, a Moçambic. 

Compra la teva entrada solidària 
a partir de 35 € a 
morabanc.ad/entrades.

A les 22 h
Concert del grup Pali
Projecte nou de flamenc rumba 
fusió que neix al Principat amb 
les composicions del guitarrista 
i cantant Miguel Palacios, el Pali. 
La resta del grup està integrat per 
David Amat (percussions i saxo) 
i Toni Fernàndez (baix i cors).

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 853 444

12.07
MUSEU 
DE LA MOTO

29.06
SANT CLIMENT
DE PAL

A les 23.30 h
Nit de rap a la Farga. Per quart any 
consecutiu la Farga serà el punt de 
reunió del panorama del rap al país. 
Quatre grups d’aquí, Systemap System, 
Barber Shop, Los Perdedores i VeloziRAPtors, 
ompliran la nit de lletres sense censura 
que no deixaran ningú indiferent. 
Prohibida l’entrada a menors de 15 anys.

Informació als tel. 
(+376) 836 908 / (+376) 839 760

01.07
FARGA ROSSELL

A les 21.30 h i a les 23 h
Visita nocturna. Apunta-t’hi i 
descobreix com s’utilitza l’estany 
d’Engolasters i com hi vivien les 
persones que hi treballaven!

Es necessari portar un frontal o llum.

Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 739111 o a 
museumw@feda.ad

22-27.07
CAMÍ HIDROELÈCTRIC 
D’ENGOLASTERS

A les 20 h
Viatge a través de la història i les 
llegendes. Visita teatralitzada al 
centre històric que recrea les 
aventures de tres personatges que 
fugen de les autoritats. Aquests 
personatges aprofiten la presència 
d’un grup per camuflar-se i recórrer 
junts els carrers. Descobriu cases, 
carrers, llegendes i altres històries.

Reserva prèvia i venda d’entrades 
a l’Oficina de Turisme d’Andorra la 
Vella, tel. (+376) 750 100

8,15,22 i 29
CENTRE HISTÒRIC 
D’ANDORRA 
LA VELLA

A les 20.30 h i a les 22 h
Visita nocturna a THIS IS POP ART
Visita a l’exposició dedicada a l’art pop, 
un moviment artístic que va sacsejar 
l’art contemporani des de la dècada 
dels anys 50 del segle XX. Utilitzava 
imatges procedents de la publicitat, 
emprava la tècnica de la serigrafia i 
convertia les estrelles del cinema i els 
objectes quotidians en art. THIS IS POP 
ART! reuneix obres dels artistes més 
destacats de l’art pop americà: Keith 
Haring, Robert Indiana, Roy Liechtenstein, 
Robert Rauchenberg i Andy Warhol.

Informació al tel. (+376) 802 255 
i a centreart@e-e.ad

CENTRE D’ART
D’ESCALDES-ENGORDANY

A les 20 h, a les 21 h i a les 22 h
Visita nocturna a la Ruta del ferro 
i demostració de forja artesanal
Deixa’t guiar a través de la Farga 
Rossell i la Mina de Llorts, per conèixer 
tot el procés productiu que permetia 
transformar el mineral de ferro fins a 
l’elaboració d’una eina tal com es feia 
al segle XVIII, a través de les visites 
d’aquests dos equipaments i d’una 
demostració de forja artesanal de la 
mà d’Abel Villarreal.

Activitat de pagament. 

Reserva prèvia obligatòria als tel. 
(+376) 836 908 / (+376) 839 760

22.07
RUTA DEL FERRO

05.07

A les 21.30 h Visita nocturna a la 
Mina de Llorts i a la Ruta del ferro
Visita l’interior d’una mina de ferro
de 30 metres de llargada, passeja
pel camí dels traginers amb frontals, 
i descobreix una exposició
d’escultures a l’aire lliure. 

Es recomana portar frontal.

Activitat de pagament, durada 
aproximada 2 hores i 30 minuts.
Reserva prèvia obligatòria 
al tel (+376) 878 173

DV/DS.07
MINA DE LLORTS

A les 21 h Quartet Doppler
Els músics de l’ONCA Pere Bardagí i 
Maria Roca als violins, Josep Bracero 
a la viola i Manuel Martínez del 
Fresno al violoncel convidaran el 
públic a fer un viatge sonor a 
algunes de les obres per a 
quartets que van escriure alguns 
dels grans compositors clàssics i 
romàntics. S’interpretaran obres 
de Haydn, Mendelssohn, Beethoven, 
Mozart, Schubert i Brahms.

Reserva prèvia obligatòria als tel. 
(+376) 836 908 / (+376) 839 760

08.07
MUSEU NACIONAL
DE L’AUTOMÒBIL

A les 21 h
Concert de dos flautes. Claudi Arimany 
és considerat un dels solistes catalans 
de més prestigi amb una important 
trajectòria de gran projecció internacio-
nal. D’altra banda, Jordi Gendra comença 
la seva formació amb Arimany, de qui 
més tard serà col·laborador als 
escenaris. Interpretaran obres de 
Telemann, Mozart, Bach, Haydn i Beethoven.

Activitat de pagament en benefici 
de la fundació Ibo-Àfrica, que treballa 
impulsant projectes de desenvolupa-
ment a l’illa d’Ibo, a Moçambic. 
Compra la teva entrada solidària a 
partir de 35 € a morabanc.ad/entrades

13.07
SANT MARTÍ DE 
LA CORTINADA

A les 19 h
Visita nocturna i ciència. Vine a fer un 
viatge en el temps i descobreix com ha 
arribat l’electricitat a Andorra. I perquè 
l’electricitat ja no sigui cap misteri, t’hem 
preparat uns experiments científics 
espectaculars a càrrec de Pensa en 
Ciència. Apte per a tots els públics.

Reserva prèvia obligatòria
al tel. (+376) 739 111 
o a museumw@feda.ad

14.07
MW MUSEU 
DE L’ELECTRICITAT

A les 20.30 h
Itinerari “Arquitectura de l’aigüa”
per la part alta d’Escaldes-Engor-
dany, amb sortida al CAEE i arribada 
a Caldea i que presenta els 
principals testimonis arquitectònics 
relacionats amb l’aigua, la seva 
explotació i els inicis de l’activitat 
turística de la parròquia. 

Informació al tel.
(+376) 802 255 i a centreart@e-e.ad

CENTRE D’ART
D’ESCALDES-
ENGORDANY

19.07

A les 21 h
Visita del Museu 
i els seus entorns
Descobreix el Museu i les 
esglésies de Santa Eulàlia i 
Santa Maria d’Encamp. 
La visita s’amenitzarà amb 
música en directe.

Activitat de pagament. 
Reserva prèvia obligatòria 
al tel. (+376) 833 551 
o a casacristo@encamp.ad

MUSEU
D’ART SACRE

25.07

A les 20 h 
Concert de John Potter 
i Ariel Abramovich, al llaüt 
amb el programa from 
Dowland to Sting. Concert dins 
del cicle FEMAP (Festival de 
música antiga dels Pirineus).  

A les 17 h i a les 18 h 
Visites guiades 
a la Casa d’Areny-Plandolit. 

Activitat de pagament. 
Venda d’entrades a 
www.codetickets.com

29.07
MUSEU CASA 
D’ARENY-
PLANDOLIT

A les 21 h 
ONCA BÀSIC 
Quartet amb oboè
El concert brinda l'oportunitat de 
sentir l'oboè, un instrument poc 
habitual en format de música de 
cambra i principalment orquestral. 

Dins del programa ofert, 
assumeix el paper més brillant 
del conjunt: el de solista, com el 
quartet de Mozart, obra cabdal 
per aquesta formació, que ressalta 
el protagonisme de l'oboè interpretat 
per Òscar Diago i acompanyat de 
les cordes: el violí, Alexandre Arajol, 
la viola, Albert Flores i el violoncel, 
Jordi Claret. 

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

26.07
SANT MARTÍ 
DE LA CORTINADA
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