
SETMANA DE LA 
CREATIVITAT

del 16 al 21

d‘abril

Cultura Andorra la Vella

Andorra 
la Vella

 

Activitat Dia Hora Espai Edats

Taller de joieria 
Farem un penjoll de coure o de llautó serrant 
el metall, i després aplicarem una textura, 
amb tela o paper, damunt la superfície, amb 
la laminadora.

16 De les 17 a les 18 h Aula de Joieria 
(1a planta)

Activitat oberta 
al públic per a 
majors de 14 
anys

Dibuix automàtic 
A partir de diferents músiques, l’alumnat 
amb els ulls tancats dibuixaran amb el 
subconscient.

16 De les 18 a  les 
18.30 h

Aula de pintura
(1a planta)

Activitat oberta 
al públic per a 
majors de 16 
anys

Pintem la música 
Representació de músiques mitjançant la 
pintura. A càrrec de Míriam Manubens i Anahi 
Pinoargotty

16 De les 18 a les 19 h Aula Beethoven
(5a planta)

Activitat oberta 
al públic per a 
infants de 5 anys

Workshop: Cant, flauta i respiració 
Taller per demostrar que el cant i la pràctica 
instrumental de la flauta comparteixen 
tècniques de respiració i emissió del so. A 
càrrec de Jonaina Salvador i Jordi Gendra.

16 De les 18 a les 20 h Aula Bach
(5a planta)

Activitat interna 
adreçada als 
alumnes de l’IM

El caçador de sons 
Taller pe aprendre les tècniques, materials, 
programes i possibilitats de les  gravacions 
de camp, a càrrec de Lluís Casahuga

16 De les 18 a les 20 h
Aula Bartok
(4a planta)

Activitat oberta 
per a tots els 
públics

Taller de maquillatge 
Realitzarem maquillatges creatius que 
transformaran la teva cara.

16 De les 18.30 a les 
19.30 h

Aula de plàstica
(1a planta)

Activitat oberta 
al públic. A partir 
de 6 anys acom-
panyats i de 12 
anys, sols

Entrevistes en format televisiu
Deixa’t entrevistar pel alumnes infantils de 
l’Aula de teatre, que en un format televisiu 
prendran el pols de l’estat  del Teatre a 
Andorra.

16 De les 18.30 a les 
19.30 h

La Llacuna i 
plaça Guillemó

Activitat oberta 
per a tots els 
públics

Accions i emocions 
Partint de diferents emocions, les alumnes 
de la classe d’Arabesque realitzaran accions 
improvisades de dansa i expressió corporal a 
diferents espais de La Llacuna.

16 De les 18.45 a  les 
19.15 h

La Llacuna
Activitats oberta 
per a tots els 
públics



SETMANA DE LA 
CREATIVITAT

del 16 al 21

d‘abril

Cultura Andorra la Vella

Andorra 
la Vella

Activitat Dia Hora Espai Edats

Mural art: accions  al vestíbul de La 
Llacuna
Ajuda’ns a pintar dos murals a l’interior de 
l’edifici, un al vestíbul i l’altre al replà del 2n 
pis.

16 De les 19 a les 21 h Vestíbul i 3a planta
Activitat oberta al 
públic. A partir de 
14 anys 

Taller d’Stencil, un recurs artístic
A partir d’una plantilla que t’ensenyarem a 
fer amb un acetat, podràs imprimir dibuixos 
sobre diferents superfícies: paper, ceràmica, 
fusta, etc.

17 De les 17 a les 18 h Aula de pintura
(1a planta)

Activitats oberta  
al públic. A partir 
de 14 anys.

Mural art: accions  al vestíbul de La 
Llacuna
Ajuda’ns a pintar dos murals a l’interior de 
l’edifici, un al vestíbul i l’altre al replà del 2n 
pis.

17 De les 17 a les 
19.30 h

Vestíbul i 3a planta
Activitat oberta al 
públic. A partir de 
14 anys

Fotografia: el món al revés
En grup, sortirem al carrer amb una càmera 
antiga (imitació) per veure i sentir com tre-
ballaven els pioners de la fotografia. Després 
anirem al laboratori fotogràfic a veure el 
resultat.

17 De les 17 a les 
19.30 h

Aula de fotografia
(1a planta)

Activitats oberta  
al públic. A partir 
de 12 anys.

El testament del llop
Audició musical a càrrec de Jordi Albelda, 
Eva Santamargarita, Silvia Garcia, Marina 
Vallcorba, Mireia Planas i Pere Manel Vallès.

17 De les 17.45 a les 
18.30 h

Aula Bach
(5a planta)

Activitat oberta 
al públic fins als 6 
anys d’edat.

L’escenari del nostre “Selfie”
Dibuixarem en una pissarra allò que vulguem 
que sigui el fons de la nostra imatge i ens 
farem un selfie.

17 De les 18 a les 
18.30 h

Aula de plàstica

Activitat oberta al 
públic. A partir de 
6 anys acom-
panyats i de 12 
anys, sols

Dibuix nu
Un tast per gaudir d’una de les àrees més 
difícils del dibuix: el cos humà amb model. 17 De les 18 a les 20 h Aula de pintura 

(1a planta)

Activitat oberta 
per a públic ma-
jor de 18 anys



SETMANA DE LA 
CREATIVITAT

del 16 al 21

d‘abril

Cultura Andorra la Vella

Andorra 
la Vella

Activitat Dia Hora Espai Edats

Tastet de gravat
Fes un recorregut pels diferents tallers apli-
cant damunt d’una superfície determinada, 
la tècnica que cada professor et mostrarà. El 
resultat final serà la suma de totes les super-
fícies juntes.

17 De les 18 a les 19 h Aula de gravat 
(1a planta) 

Activitats oberta 
al públic. A partir 
de 14 anys

Taller de maquillatge
Realitzarem maquillatges creatius que trans-
formaran la teva cara. 17 De les 18.30 a les 

19.30 h
Aula de plàstica
(1a planta)

Activitat oberta al 
públic. A partir de 
6 anys acom-
panyats i de 12 
anys, sols

Tastet d’art: restauració
Fes un recorregut pels diferents tallers apli-
cant damunt d’una superfície determinada, 
la tècnica que cada professor et mostrarà. El 
resultat final serà la suma de totes les super-
fícies juntes.

17 De les 19 a les 
19.30 h

Aula de restauració 
(1a planta)

Activitats oberta 
al públic. A partir 
de 14 anys

Tastet d’art: ceràmica
Fes un recorregut pels diferents tallers apli-
cant damunt d’una superfície determinada, 
la tècnica que cada professor et mostrarà. El 
resultat final serà la suma de totes les super-
fícies juntes.

17 De les 19.30 a les 
20 h

Aula de ceràmica 
(1a planta)

Activitats oberta 
al públic. A partir 
de 14 anys

Accions de dansa
Les alumnes de la classe de Pirouette rea-
litzaran una performance  improvisada de 
dansa contemporània

17 De les 18.45 a les 
19.45 h 

Vestíbul La Llacuna Activitat oberta al 
públic

Tastet d’art: fotografia
Fes un recorregut pels diferents tallers apli-
cant damunt d’una superfície determinada, 
la tècnica que cada professor et mostrarà. El 
resultat final serà la suma de totes les super-
fícies juntes.

17 De les 20 a les 
20.30 h

Aula de fotografia 
(1a planta)

Activitats oberta 
al públic. A partir 
de 14 anys

Acció tubs  
Col·labora amb l’escola d’art a crear un mural 
dibuixant tubs. 17 De les 20 a les 21 h replà 3a planta Activitats oberta 

al públic. 

Tastet d’art: joieria
Fes un recorregut pels diferents tallers apli-
cant damunt d’una superfície determinada, 
la tècnica que cada professor et mostrarà. El 
resultat final serà la suma de totes les super-
fícies juntes.

17 De les 20.30 a les 
21 h

Aula de joieria 
(1a planta)

Activitats oberta 
al públic. A partir 
de 14 anys



SETMANA DE LA 
CREATIVITAT

del 16 al 21

d‘abril

Cultura Andorra la Vella

Andorra 
la Vella

Activitat Dia Hora Espai Edats

Tastet d’art: pintura
Fes un recorregut pels diferents tallers apli-
cant damunt d’una superfície determinada, 
la tècnica que cada professor et mostrarà. El 
resultat final serà la suma de totes les super-
fícies juntes.

17 De les 20.30 a les 
21 h

Aula de pintura 
(1a planta)

Activitats oberta 
al públic. 
A partir de 14 
anys

Master class de viola – Anna Aldo-
mà
Masterclass de la violista Anna Aldomà.

18 De les 16 a les 20 h Aula Bach 
(5a planta)

Activitat interna 
adreçada als 
alumnes de l’IM

Urban Sketchers
Sortirem a dibuixar i a pintar, en grup, pels 
carrers al voltant de La Llacuna. 18 De les 17 a les 18 h Aula de pintura 

(1a planta)

Activitats oberta 
al públic. A partir 
de 12 anys

Un conte amb música
Taller on es crea la banda sonora d’una 
història, utilitzant diferents targetes amb 
pictogrames. A càrrec de Rebecca Ballestar i 
Pilar Planavila.

18 De les 18 a les 19 h Aula Beethoven 
(5a planta)

Activitat oberta 
al públic.  Infants 
majors de 6 anys

Esbart Dansaire d’Andorra la Vella
Vols veure quines danses estem preparant 
per al nostre festival de primavera? Apropa’t 
a la sala d’assajos  i els nostres membres 
infantils i juvenils te’n faran una demostració.

18 A les 18 h Aula 4 
(3a planta)

Activitat oberta al 
públic

Mural art:  accions  al vestíbul de 
La Llacuna
Ajuda’ns a pintar dos murals a l’interior de 
l’edifici, un al vestíbul i l’altre al replà del 2n 
pis.

18 De les 17 a les 
19.30 h

Vestíbul i 3a planta
Activitat oberta al 
públic. A partir de 
14 anys

Estructures amb cartró
A partir de trossos de cartró, ves construint 
l’estructura que més t’agradi. Et sorprendrà 
el que pots arribar a crear.

18 De les 18.30 a les 
19.30 h

Aula de plàstica 
(1a planta)

Activitat oberta al 
públic. A partir de 
6 anys acom-
panyats i de 12 
anys, sols

Accions i emocions
Partint de diferents emocions, les alumnes 
de la classe d’Arabesque realitzaran accions 
improvisades de dansa i expressió corporal a 
diferents espais de La Llacuna

18 De les 18.45 a les 
19.15 h

La Llacuna
Activitat oberta al 
públic



SETMANA DE LA 
CREATIVITAT

del 16 al 21

d‘abril

Cultura Andorra la Vella

Andorra 
la Vella

Activitat Dia Hora Espai Edats

Microteatre
Maya, Ana i Sol comparteixen un passat 
semblant que les uneix. 3 històries diferents 
amb un denominador comú: la dona com a 
objecte, com a pertinença.
Espectacle en castellà

18 A les 19.30 h 
i a les  21.15 h

Terrassa 
Activitat oberta 
per a públic ma-
jor de 12 anys

Fitness creatiu - Conferència a 
càrrec de Silvia Sivera, creativa 
publicitària i docent.
Propostes per exercitar el nostre múscul cre-
atiu i aprenentatge de tècniques per ajudar a 
pensar lateralment en qualsevol àmbit de la 
nostra vida.

18 A les 20 h Sala d’actes
Activitat oberta 
per a públic ma-
jor de 15 anys

Dibuixar per entretenir als nets
Aprèn de manera fàcil una sèrie de pautes 
que t’ajudaran a gaudir d’una estona dibui-
xant amb el teu net o la teva neta.

19 De les 17 a les 
17.30 h

Aula de plàstica 
(1a planta)

Activitat oberta al 
públic familiar

Taller de percussió corporal a càr-
rec de Santi Serratosa
El músic Santi Serratosa ens farà gaudir d’un 
bon moment tot descobrint les grans possibi-
litats que té el nostre cos per fer música.

19 A les 17 h i a les 
19 h

Aula Beethoven 
(5ª planta) 
Institut de música

Activitat interna 
adreçada als 
alumnes de l’IM

El testament del llop
Audició musical a càrrec de Jordi Albelda, 
Eva Santamargarita, Silvia Garcia, Marina 
Vallcorba, Mireia Planas i Pere Manel Vallès.

19 De les 18 a les 
18.45 h

Aula Bach 
(1a planta)

Activitat oberta 
fins als 6 anys 
d’edat

Te de Moca
Tècnica decorativa que consisteix en aplicar 
damunt una engalba fresca , gotes d’una 
infusió de tabac, a la qual s’ha afegit un òxid 
colorant (coure, manganès, cobalt, etc.). Això 
produeix uns efectes semblants a cristall o 
ramificacions vegetals.

19 De les 18 a les 19 h Aula de ceràmica 
(1a planta)

Activitat oberta 
per a públic ma-
jor de 14 anys

Acció tubs  
Col•labora amb l’escola d’art a crear un mural 
dibuixant tubs.

19 De les 18.30 a les 
19.30 h

Replà 3a planta Activitats oberta 
al públic.

Visita el teatre comunal
Vine a conèixer el teatre comunal de la mà 
dels alumnes del taller de joves, que et faran 
una visita guiada per les seves entranyes.

19 De les 18.45 a les 
19.45 h

Teatre comunal Activitat oberta al 
públic



SETMANA DE LA 
CREATIVITAT

del 16 al 21

d‘abril

Cultura Andorra la Vella

Andorra 
la Vella

Activitat Dia Hora Espai Edats

Accions de dansa
Les alumnes de la classe de Pirouette rea-
litzaran una performance  improvisada de 
dansa contemporània.

19 De les 18.45 a les 
18.45 h 

Vestíbul de La Llacuna Activitat oberta al 
públic

Apuntala’t el mòbil al clauer 
 A partir de petites fustes reciclades construi-
rem un suport pel mòbil. Quelcom lleuger, 
creatiu, senzill i molt pràctic.

19 De les 19 a les 20 h Aula de restauració 
(1a planta)

Activitat oberta 
per a públic ma-
jor de 14 anys

Fotografia: el món al revés
En grup, sortirem al carrer amb una càmera 
antiga (imitació) per veure i sentir com tre-
ballaven els pioners de la fotografia. Després 
anirem al laboratori fotogràfic a veure el 
resultat.

19 De les 20 a les 21 h Aula de fotografia
(1a planta)

Activitat oberta 
per a públic ma-
jor de 14 anys

Concert de Guitarra a càrrec de 
David Sanz, cap de l’institut de Música del 
Comú d’Andorra la Vella

19 A les 20 h Sala d’actes Activitat oberta al 
públic

  Dissabte 21 d’abril:  EL MERCAT DE LA CREATIVITAT 

  Si vols gaudir d’un dissabte ple de CREATIVITAT i de diversió, no et perdis les diferents propostes que t’ofereixen les escoles  
  artístiques del Comú d’Andorra la Vella, el dissabte 21 d’abril, de les 11 a les 19 h, a la plaça Guillemó.

Activitat Dia Hora Espai Edats

Tot passejant el personatge
Posem a la vostra disposició una parada amb 
peces de vestuari i complements (abrics, mo-
cadors, barrets, ulleres, bosses de mà,  male-
tes, bastons, paraigües, etc.) per què pugueu 
remenar i triar el que més gràcia us faci.
Un professor d’interpretació de l’Aula de Te-
atre i Dansa us donarà consignes bàsiques i 
senzilles per crear i treure a passejar el vostre 
personatge pel Mercat de la Creativitat.

21 De les 11 a les 13 h Plaça Guillemó a partir de
 13 anys

El piano porta cua 
Et posem a la teva disposició un piano de cua 
al mig de la plaça perquè puguis fer el teu 
petit concert.  

21
De les 11 a les 13 
h i de les 16 a les 
17.30 h

Plaça Guillemó Totes les edats 



SETMANA DE LA 
CREATIVITAT

del 16 al 21
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Cultura Andorra la Vella

Andorra 
la Vella

Taller de maquillatge teatral
Aquí podràs provar maquillatges que no 
tenen res a veure amb la bellesa: fer-se una 
petita ferida o un morat, marcar-se les ulleres 
de la cara o fer-nos arrugues per semblar 
més vells…
A més, aprendrem algun truc per transfor-
mar el nostre rostre amb productes de casa 
o del supermercat, sense haver de comprar 
productes específics d’efectes especials 

21
De les 11.30 a les 
13 h i de les 16 a 
les 17 h

Plaça Guillemó Totes les edats

Taller de percussió corporal
El músic Santi Serratosa ens farà gaudir d’un 
bon moment tot descobrint les grans possibi-
litats que té el nostre cos per fer música

21 De les 13 a les 14 h Plaça Guillemó Totes les edats

Taller de construcció del Drac de 
Sant Jordi 
Durant tot el dia podràs participar en la 
construcció d’una titella gegant, el Drac de 
Sant Jordi, aportant el teu granet de sorra 
en les diferents fases de muntatge: pintura, 
decoració, etc.  

21 De les 11 a les 14 i 
de les 16 a les 19 h

Plaça Guillemó Totes les edats

Taller de gravat amb piconadora
Amb una piconadora crearem un gravat ge-
gant  i l’estamparem sobre una peça de tela

21 De les 16 a les 18 h Plaça Guillemó Edat mínima 14 
anys 

Taller de danses del Pirineu
Acabem la festa amb un taller de danses, a 
càrrec d’Elías Porter i Pep Lizandra.

21 De les 17.30 a les 
19 h 

Plaça Guillemó Totes les edats 

En cas de pluja, alguns d’aquests tallers es realitzaran a La Llacuna


