
“Déu ens sorprèn sempre”
Avui ens trobem davant d’una d’aquestes meravelles del Senyor: Maria! Una criatura humil i feble com 

nosaltres, triada per ser Mare de Déu, Mare del seu Creador.

Precisament m’agradaria avui reflexionar amb vosaltres, tot mirant  cap a Canòlich i contemplant a Maria a la 

llum de la festa de Canòlich.

La primera cosa que ens sorprèn molt és que Déu hagi escollit per mare del seu Fill fet Home, una dona pobra, 

feble i humil com era Maria. Ella fou escollida per Déu per donar-nos el més gran tresor que ha existit i existeix 

en el món: Jesús fill de Déu fet Home. Maria, amb Jesús, ens dona el seu gran amor que ens guareix,                              

ens enforteix i ens salva eternament. Només ens demana que seguint la seva paraula, ens fiem d’Ell.

Aquesta és sens dubte, l’experiència més gran de Maria. Davant de l’anunci de l’Àngel, no amaga la seva gran 

sorpresa de veure que Déu, per fer-se home, l’ha triat precisament a ella, una senzilla noia de Natzaret, que no 

ha fet coses extraordinàries, però que està oberta a Déu i es fia d’Ell, encara que no el comprengui del tot.         

Ella, després de pensar-ho li diu: “Sí, que es faci en mi segons la vostra paraula”.

Déu ens sorprèn sempre, trencant els nostres esquemes, posant en crisis els nostres projectes, i dient-nos: 

Fia’t de mi, no tinguis por, deixa’t sorprendre, surt de tu mateix i segueix-me. Maria ha dit el seu “sí” a Déu, 

un “sí” difícil que ha canviat la seva humil existència de Natzaret, però no ha estat l’únic. Ha estat el primer de 

molts altres “sí” pronunciats en el seu cor, tant en els moments joiosos com en els dolorosos.

La cultura de la sorpresa, del canvi i de la disponibilitat total i constant  entra també en la vida de la fe. Déu ens 

demana que li siguem fidels sempre, i afegeix que encara que de vegades nosaltres no en som del tot,                    

Ell sempre és fidel amb la seva misericòrdia, i no es cansa d’atansar-nos la mà per aixecar-nos, i animar-nos a 

reprendre el camí, tot rebent la seva ajuda i la seva força. És aquest el camí definitiu, sempre amb el Senyor, 

també en les nostres febleses, també en les nostres caigudes. Mai no hem de caminar sobre el camí de la 

provisionalitat sense nord. Això sí que ens destrueix. La fe és fidelitat definitiva, com va viure Maria.

Celebrem un any més la festa de la Verge de Canòlich invocant la seva intercessió per Laurèdia i per tota la 

nostra Andorra, perquè ens ajudi a deixar-nos sorprendre per Déu sense oposar resistència, a ser fills fidels 

cada dia, a lloar-lo i donar-li gràcies perquè Ell és la nostra força. Si volem podem!
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Benvolguts conciutadans: 

M’adreço a tots vosaltres amb motiu de la celebració més entranyable i tradicional de quantes tenim a la nostra 

parròquia: el dia de la Mare de Déu de Canòlich. L’eix de la diada és la litúrgia que se segueix escrupolosament 

en honor a la Mare de Déu. La seva culminació són la benedicció del terme i el repartiment dels pans. El culte 

religiós marca doncs aquesta festa que compta, evidentment, amb manifestacions populars expressades amb la 

música i la dansa, i del bon menjar compartit amb la família i els amics.

Són els ritus propis de la majoria de les celebracions marianes. Però els lauredians hem impregnat aquest dia 

amb una marca pròpia, inexplicada i inevitable a la vegada. Ens aglomerem al voltant de l’església i ens saludem 

com si fes una eternitat que ens haguéssim perdut de vista, quan potser el dia d’abans ens hem creuat pel  

carrer en anar a buscar el pa i ens hem saludat amb un “eh!”. És l’efecte del santuari i de la seva explanada.                        

És l’entranyable efecte ‘Canòlich’. 

Aquest programa de les festes del 2017 dedica el seu monogràfic a tots els temples de culte que es troben a la 

parròquia. El treball de recerca ha estat rigorós. Ve acompanyat d’un bon fons d’imatges i d’algunes històries 

que ens fan més humana la idea del pas del temps en aquestes construccions. Espero que el trobeu tan 

interessant com jo l’he trobat.

En espera de saludar-vos personalment el dia de la nostre patrona, com a cònsol major i com a lauredià,              

us desitjo una feliç festivitat de Canòlich.

Josep Miquel Vila Bastida
Cònsol major de Sant Julià de Lòria

“Déu ens sorprèn sempre”
Avui ens trobem davant d’una d’aquestes meravelles del Senyor: Maria! Una criatura humil i feble com 

nosaltres, triada per ser Mare de Déu, Mare del seu Creador.

Precisament m’agradaria avui reflexionar amb vosaltres, tot mirant  cap a Canòlich i contemplant a Maria a la 

llum de la festa de Canòlich.

La primera cosa que ens sorprèn molt és que Déu hagi escollit per mare del seu Fill fet Home, una dona pobra, 

feble i humil com era Maria. Ella fou escollida per Déu per donar-nos el més gran tresor que ha existit i existeix 

en el món: Jesús fill de Déu fet Home. Maria, amb Jesús, ens dona el seu gran amor que ens guareix,                              

ens enforteix i ens salva eternament. Només ens demana que seguint la seva paraula, ens fiem d’Ell.

Aquesta és sens dubte, l’experiència més gran de Maria. Davant de l’anunci de l’Àngel, no amaga la seva gran 

sorpresa de veure que Déu, per fer-se home, l’ha triat precisament a ella, una senzilla noia de Natzaret, que no 

ha fet coses extraordinàries, però que està oberta a Déu i es fia d’Ell, encara que no el comprengui del tot.         

Ella, després de pensar-ho li diu: “Sí, que es faci en mi segons la vostra paraula”.

Déu ens sorprèn sempre, trencant els nostres esquemes, posant en crisis els nostres projectes, i dient-nos: 

Fia’t de mi, no tinguis por, deixa’t sorprendre, surt de tu mateix i segueix-me. Maria ha dit el seu “sí” a Déu, 

un “sí” difícil que ha canviat la seva humil existència de Natzaret, però no ha estat l’únic. Ha estat el primer de 

molts altres “sí” pronunciats en el seu cor, tant en els moments joiosos com en els dolorosos.

La cultura de la sorpresa, del canvi i de la disponibilitat total i constant  entra també en la vida de la fe. Déu ens 

demana que li siguem fidels sempre, i afegeix que encara que de vegades nosaltres no en som del tot,                    

Ell sempre és fidel amb la seva misericòrdia, i no es cansa d’atansar-nos la mà per aixecar-nos, i animar-nos a 

reprendre el camí, tot rebent la seva ajuda i la seva força. És aquest el camí definitiu, sempre amb el Senyor, 

també en les nostres febleses, també en les nostres caigudes. Mai no hem de caminar sobre el camí de la 

provisionalitat sense nord. Això sí que ens destrueix. La fe és fidelitat definitiva, com va viure Maria.

Celebrem un any més la festa de la Verge de Canòlich invocant la seva intercessió per Laurèdia i per tota la 

nostra Andorra, perquè ens ajudi a deixar-nos sorprendre per Déu sense oposar resistència, a ser fills fidels 

cada dia, a lloar-lo i donar-li gràcies perquè Ell és la nostra força. Si volem podem!



“Déu ens sorprèn sempre”
Avui ens trobem davant d’una d’aquestes meravelles del Senyor: Maria! Una criatura humil i feble com 

nosaltres, triada per ser Mare de Déu, Mare del seu Creador.

Precisament m’agradaria avui reflexionar amb vosaltres, tot mirant  cap a Canòlich i contemplant a Maria a la 

llum de la festa de Canòlich.

La primera cosa que ens sorprèn molt és que Déu hagi escollit per mare del seu Fill fet Home, una dona pobra, 

feble i humil com era Maria. Ella fou escollida per Déu per donar-nos el més gran tresor que ha existit i existeix 

en el món: Jesús fill de Déu fet Home. Maria, amb Jesús, ens dona el seu gran amor que ens guareix,                              

ens enforteix i ens salva eternament. Només ens demana que seguint la seva paraula, ens fiem d’Ell.

Aquesta és sens dubte, l’experiència més gran de Maria. Davant de l’anunci de l’Àngel, no amaga la seva gran 

sorpresa de veure que Déu, per fer-se home, l’ha triat precisament a ella, una senzilla noia de Natzaret, que no 

ha fet coses extraordinàries, però que està oberta a Déu i es fia d’Ell, encara que no el comprengui del tot.         

Ella, després de pensar-ho li diu: “Sí, que es faci en mi segons la vostra paraula”.

Déu ens sorprèn sempre, trencant els nostres esquemes, posant en crisis els nostres projectes, i dient-nos: 

Fia’t de mi, no tinguis por, deixa’t sorprendre, surt de tu mateix i segueix-me. Maria ha dit el seu “sí” a Déu, 

un “sí” difícil que ha canviat la seva humil existència de Natzaret, però no ha estat l’únic. Ha estat el primer de 

molts altres “sí” pronunciats en el seu cor, tant en els moments joiosos com en els dolorosos.

La cultura de la sorpresa, del canvi i de la disponibilitat total i constant  entra també en la vida de la fe. Déu ens 

demana que li siguem fidels sempre, i afegeix que encara que de vegades nosaltres no en som del tot,                    

Ell sempre és fidel amb la seva misericòrdia, i no es cansa d’atansar-nos la mà per aixecar-nos, i animar-nos a 

reprendre el camí, tot rebent la seva ajuda i la seva força. És aquest el camí definitiu, sempre amb el Senyor, 

també en les nostres febleses, també en les nostres caigudes. Mai no hem de caminar sobre el camí de la 

provisionalitat sense nord. Això sí que ens destrueix. La fe és fidelitat definitiva, com va viure Maria.

Celebrem un any més la festa de la Verge de Canòlich invocant la seva intercessió per Laurèdia i per tota la 

nostra Andorra, perquè ens ajudi a deixar-nos sorprendre per Déu sense oposar resistència, a ser fills fidels 

cada dia, a lloar-lo i donar-li gràcies perquè Ell és la nostra força. Si volem podem!



Fins al 26 de maig
Exposició - Surrealisme a Catalunya. Els artistes de l’Empordà i Salvador Dalí

ENTRADA GRATUÏTA
Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Exposició - Vides inacabades de Samantha Bosque
ENTRADA GRATUÏTA

Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Els divendres 5, 12 , 19 i 26 de maig
De 10 a 12 h · Taller de ceràmica per a educadors a càrrec de Gemma Piera

PREU DEL TALLER: 40 € (4 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dissabte 6 de maig
10 h · Trofeu de Canòlich de natació

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Ànima... Abraçades! a càrrec de Montse Dulcet
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA  - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 7 de maig 
17.30 h · Ball de tarda organitzat per la Llar de Lòria

Al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Els dilluns, del 8 de maig al 26 de juny
De 18 a 20 h · Taller de pintura sobre seda a càrrec d’Anna Mangot

PREU DEL TALLER: 90 € (7 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Els dimecres 10, 17 i 24 de maig
Taller de Socarrats a càrrec d’Úrsula Borja

Matí de 10 a 12 h / Tarda de 19.30 a 21.30 h

PREU DEL TALLER: 42 € (3 dies)

A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dijous 11 de maig 
18 h · Lliurament dels premis del Concurs de Punts de Llibre

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 14 de maig 
18 h · Espectacle - Dotze mesos a càrrec de les seccions infantils i juvenils de l’Esbart Laurèdia

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dimecres 17 de maig
18 h · Contacontes en francès a càrrec de Terre de lune

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 3 a 10 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Dies 18, 20 i 21 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus 2017

Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig

AMB RESERVA PRÈVIA - CONSULTAR HORARIS

Informació i reserves al tel. 741 545

19 i 20 de maig
Trobada literària transfronterera, Andorra 2017

La pau i els refugiats
Al Centre cultural i de congressos lauredià · Informació a: projectes@comusantjulia.ad o bé al tel. 383 857

Dissabte 20 de maig
11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Coixí de contes a càrrec de Montse Dulcet

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

16.30 h · Exhibicions de natació sincronitzada

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

22 h · Concert de Canòlich a càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians,

l’Orfeó Andorrà i la Coral Rocafort

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 21 de maig
9 h · Trofeu de Canòlich de rítmica

A la pista poliesportiva del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Diumenge 21 de maig
18 h · Representació de l’obra de teatre - L’últim crit

Direcció: Ivana Miño 

Teatre social dividit en dos parts: una pel·lícula i una peça teatral. 

Els intèrprets són usuaris de la Fundació Arrels (gent que viu o ha viscut al carrer),

treballadors i voluntaris de la fundació i actors professionals. 

PREU ENTRADA: 10 €  -  VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.

A l’Auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

El Comú de Sant Julià de Lòria, la Fundació Arrels i el Museu del Tabac uneixen esforços per donar visibilitat a la realitatde les persones 

sense sostre amb la presentació de l’obra de teatre L’últim crit i l’exposició Vides inacabades de Samantha Bosque

que es presenta fins al 26 de maig al Museu del Tabac.

Dimecres 24 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes a les sessions d’escola de natació i cursets

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Dijous 25 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes esports

17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva

18.20 h · Exhibició de kung fu

18.40 h · Exhibició de judo

18.50 h · Exhibició de taekwondo

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

21.30 h · 50a Temporada de Teatre - Infàmia
Autor: Pere Riera / Direcció: Pere Riera 

Repartiment: Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer

VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU DE L’ENTRADA

Normal: 22 €

Posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €

Estudiants (fins a 25 anys):  8 € (fins a exhaurir les localitats destinades)

TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE

Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €

Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 11,50 €

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Divendres 26 de maig
17.30 h · Portes obertes a les sessions de futbol sala

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Mostres de l’Animal Escola de Teatre
20 h · El somni d’una nit d’estiu

21.30 h · La tercera onada
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

“Déu ens sorprèn sempre”
Avui ens trobem davant d’una d’aquestes meravelles del Senyor: Maria! Una criatura humil i feble com 

nosaltres, triada per ser Mare de Déu, Mare del seu Creador.

Precisament m’agradaria avui reflexionar amb vosaltres, tot mirant  cap a Canòlich i contemplant a Maria a la 

llum de la festa de Canòlich.

La primera cosa que ens sorprèn molt és que Déu hagi escollit per mare del seu Fill fet Home, una dona pobra, 

feble i humil com era Maria. Ella fou escollida per Déu per donar-nos el més gran tresor que ha existit i existeix 

en el món: Jesús fill de Déu fet Home. Maria, amb Jesús, ens dona el seu gran amor que ens guareix,                              

ens enforteix i ens salva eternament. Només ens demana que seguint la seva paraula, ens fiem d’Ell.

Aquesta és sens dubte, l’experiència més gran de Maria. Davant de l’anunci de l’Àngel, no amaga la seva gran 

sorpresa de veure que Déu, per fer-se home, l’ha triat precisament a ella, una senzilla noia de Natzaret, que no 

ha fet coses extraordinàries, però que està oberta a Déu i es fia d’Ell, encara que no el comprengui del tot.         

Ella, després de pensar-ho li diu: “Sí, que es faci en mi segons la vostra paraula”.

Déu ens sorprèn sempre, trencant els nostres esquemes, posant en crisis els nostres projectes, i dient-nos: 

Fia’t de mi, no tinguis por, deixa’t sorprendre, surt de tu mateix i segueix-me. Maria ha dit el seu “sí” a Déu, 

un “sí” difícil que ha canviat la seva humil existència de Natzaret, però no ha estat l’únic. Ha estat el primer de 

molts altres “sí” pronunciats en el seu cor, tant en els moments joiosos com en els dolorosos.

La cultura de la sorpresa, del canvi i de la disponibilitat total i constant  entra també en la vida de la fe. Déu ens 

demana que li siguem fidels sempre, i afegeix que encara que de vegades nosaltres no en som del tot,                    

Ell sempre és fidel amb la seva misericòrdia, i no es cansa d’atansar-nos la mà per aixecar-nos, i animar-nos a 

reprendre el camí, tot rebent la seva ajuda i la seva força. És aquest el camí definitiu, sempre amb el Senyor, 

també en les nostres febleses, també en les nostres caigudes. Mai no hem de caminar sobre el camí de la 

provisionalitat sense nord. Això sí que ens destrueix. La fe és fidelitat definitiva, com va viure Maria.

Celebrem un any més la festa de la Verge de Canòlich invocant la seva intercessió per Laurèdia i per tota la 

nostra Andorra, perquè ens ajudi a deixar-nos sorprendre per Déu sense oposar resistència, a ser fills fidels 

cada dia, a lloar-lo i donar-li gràcies perquè Ell és la nostra força. Si volem podem!

Mn. Pepe Chisvert
Rector de Sant Julià de Lòria

Dissabte 27  de maig
Mostres de l’Animal Escola de Teatre
17.30 h · Les rialles perdudes del príncep

18.30 h · L’arbre Kirikú
19.30 h · Nassos, nassos, nassis

20.30 h · Joan, el cendrós
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 28  de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich

Al riu d’Os

18 h · Espectacle familiar - Mare vull ser mag
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA)

PREU DE L’ENTRADA

Adults: 6 € / Menors de 12 anys: 3 €

VENDA D’ENTRADES

a www.codetickets.com, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre 

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimarts 30 de maig
20.30 h · Club de lectura

Per a majors de 16 anys

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044



Fins al 26 de maig
Exposició - Surrealisme a Catalunya. Els artistes de l’Empordà i Salvador Dalí

ENTRADA GRATUÏTA
Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Exposició - Vides inacabades de Samantha Bosque
ENTRADA GRATUÏTA

Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Els divendres 5, 12 , 19 i 26 de maig
De 10 a 12 h · Taller de ceràmica per a educadors a càrrec de Gemma Piera

PREU DEL TALLER: 40 € (4 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dissabte 6 de maig
10 h · Trofeu de Canòlich de natació

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Ànima... Abraçades! a càrrec de Montse Dulcet
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA  - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 7 de maig 
17.30 h · Ball de tarda organitzat per la Llar de Lòria

Al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Els dilluns, del 8 de maig al 26 de juny
De 18 a 20 h · Taller de pintura sobre seda a càrrec d’Anna Mangot

PREU DEL TALLER: 90 € (7 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Els dimecres 10, 17 i 24 de maig
Taller de Socarrats a càrrec d’Úrsula Borja

Matí de 10 a 12 h / Tarda de 19.30 a 21.30 h

PREU DEL TALLER: 42 € (3 dies)

A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dijous 11 de maig 
18 h · Lliurament dels premis del Concurs de Punts de Llibre

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 14 de maig 
18 h · Espectacle - Dotze mesos a càrrec de les seccions infantils i juvenils de l’Esbart Laurèdia

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dimecres 17 de maig
18 h · Contacontes en francès a càrrec de Terre de lune

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 3 a 10 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Dies 18, 20 i 21 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus 2017

Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig

AMB RESERVA PRÈVIA - CONSULTAR HORARIS

Informació i reserves al tel. 741 545

19 i 20 de maig
Trobada literària transfronterera, Andorra 2017

La pau i els refugiats
Al Centre cultural i de congressos lauredià · Informació a: projectes@comusantjulia.ad o bé al tel. 383 857

Dissabte 20 de maig
11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Coixí de contes a càrrec de Montse Dulcet

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

16.30 h · Exhibicions de natació sincronitzada

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

22 h · Concert de Canòlich a càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians,

l’Orfeó Andorrà i la Coral Rocafort

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 21 de maig
9 h · Trofeu de Canòlich de rítmica

A la pista poliesportiva del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Diumenge 21 de maig
18 h · Representació de l’obra de teatre - L’últim crit

Direcció: Ivana Miño 

Teatre social dividit en dos parts: una pel·lícula i una peça teatral. 

Els intèrprets són usuaris de la Fundació Arrels (gent que viu o ha viscut al carrer),

treballadors i voluntaris de la fundació i actors professionals. 

PREU ENTRADA: 10 €  -  VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.

A l’Auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

El Comú de Sant Julià de Lòria, la Fundació Arrels i el Museu del Tabac uneixen esforços per donar visibilitat a la realitatde les persones 

sense sostre amb la presentació de l’obra de teatre L’últim crit i l’exposició Vides inacabades de Samantha Bosque

que es presenta fins al 26 de maig al Museu del Tabac.

Dimecres 24 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes a les sessions d’escola de natació i cursets

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Dijous 25 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes esports

17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva

18.20 h · Exhibició de kung fu

18.40 h · Exhibició de judo

18.50 h · Exhibició de taekwondo

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

21.30 h · 50a Temporada de Teatre - Infàmia
Autor: Pere Riera / Direcció: Pere Riera 

Repartiment: Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer

VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU DE L’ENTRADA

Normal: 22 €

Posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €

Estudiants (fins a 25 anys):  8 € (fins a exhaurir les localitats destinades)

TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE

Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €

Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 11,50 €

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Divendres 26 de maig
17.30 h · Portes obertes a les sessions de futbol sala

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Mostres de l’Animal Escola de Teatre
20 h · El somni d’una nit d’estiu

21.30 h · La tercera onada
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

“Déu ens sorprèn sempre”
Avui ens trobem davant d’una d’aquestes meravelles del Senyor: Maria! Una criatura humil i feble com 

nosaltres, triada per ser Mare de Déu, Mare del seu Creador.

Precisament m’agradaria avui reflexionar amb vosaltres, tot mirant  cap a Canòlich i contemplant a Maria a la 

llum de la festa de Canòlich.

La primera cosa que ens sorprèn molt és que Déu hagi escollit per mare del seu Fill fet Home, una dona pobra, 

feble i humil com era Maria. Ella fou escollida per Déu per donar-nos el més gran tresor que ha existit i existeix 

en el món: Jesús fill de Déu fet Home. Maria, amb Jesús, ens dona el seu gran amor que ens guareix,                              

ens enforteix i ens salva eternament. Només ens demana que seguint la seva paraula, ens fiem d’Ell.

Aquesta és sens dubte, l’experiència més gran de Maria. Davant de l’anunci de l’Àngel, no amaga la seva gran 

sorpresa de veure que Déu, per fer-se home, l’ha triat precisament a ella, una senzilla noia de Natzaret, que no 

ha fet coses extraordinàries, però que està oberta a Déu i es fia d’Ell, encara que no el comprengui del tot.         

Ella, després de pensar-ho li diu: “Sí, que es faci en mi segons la vostra paraula”.

Déu ens sorprèn sempre, trencant els nostres esquemes, posant en crisis els nostres projectes, i dient-nos: 

Fia’t de mi, no tinguis por, deixa’t sorprendre, surt de tu mateix i segueix-me. Maria ha dit el seu “sí” a Déu, 

un “sí” difícil que ha canviat la seva humil existència de Natzaret, però no ha estat l’únic. Ha estat el primer de 

molts altres “sí” pronunciats en el seu cor, tant en els moments joiosos com en els dolorosos.

La cultura de la sorpresa, del canvi i de la disponibilitat total i constant  entra també en la vida de la fe. Déu ens 

demana que li siguem fidels sempre, i afegeix que encara que de vegades nosaltres no en som del tot,                    

Ell sempre és fidel amb la seva misericòrdia, i no es cansa d’atansar-nos la mà per aixecar-nos, i animar-nos a 

reprendre el camí, tot rebent la seva ajuda i la seva força. És aquest el camí definitiu, sempre amb el Senyor, 

també en les nostres febleses, també en les nostres caigudes. Mai no hem de caminar sobre el camí de la 

provisionalitat sense nord. Això sí que ens destrueix. La fe és fidelitat definitiva, com va viure Maria.

Celebrem un any més la festa de la Verge de Canòlich invocant la seva intercessió per Laurèdia i per tota la 

nostra Andorra, perquè ens ajudi a deixar-nos sorprendre per Déu sense oposar resistència, a ser fills fidels 

cada dia, a lloar-lo i donar-li gràcies perquè Ell és la nostra força. Si volem podem!
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Dissabte 27  de maig
Mostres de l’Animal Escola de Teatre
17.30 h · Les rialles perdudes del príncep

18.30 h · L’arbre Kirikú
19.30 h · Nassos, nassos, nassis

20.30 h · Joan, el cendrós
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 28  de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich

Al riu d’Os

18 h · Espectacle familiar - Mare vull ser mag
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA)

PREU DE L’ENTRADA

Adults: 6 € / Menors de 12 anys: 3 €

VENDA D’ENTRADES

a www.codetickets.com, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre 

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimarts 30 de maig
20.30 h · Club de lectura

Per a majors de 16 anys

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044



Programa 2017

Fins al 26 de maig
Exposició - Surrealisme a Catalunya. Els artistes de l’Empordà i Salvador Dalí

ENTRADA GRATUÏTA
Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Exposició - Vides inacabades de Samantha Bosque
ENTRADA GRATUÏTA

Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Els divendres 5, 12 , 19 i 26 de maig
De 10 a 12 h · Taller de ceràmica per a educadors a càrrec de Gemma Piera

PREU DEL TALLER: 40 € (4 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dissabte 6 de maig
10 h · Trofeu de Canòlich de natació

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Ànima... Abraçades! a càrrec de Montse Dulcet
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA  - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 7 de maig 
17.30 h · Ball de tarda organitzat per la Llar de Lòria

Al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Els dilluns, del 8 de maig al 26 de juny
De 18 a 20 h · Taller de pintura sobre seda a càrrec d’Anna Mangot

PREU DEL TALLER: 90 € (7 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Els dimecres 10, 17 i 24 de maig
Taller de Socarrats a càrrec d’Úrsula Borja

Matí de 10 a 12 h / Tarda de 19.30 a 21.30 h

PREU DEL TALLER: 42 € (3 dies)

A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dijous 11 de maig 
18 h · Lliurament dels premis del Concurs de Punts de Llibre

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 14 de maig 
18 h · Espectacle - Dotze mesos a càrrec de les seccions infantils i juvenils de l’Esbart Laurèdia

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dimecres 17 de maig
18 h · Contacontes en francès a càrrec de Terre de lune

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 3 a 10 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Dies 18, 20 i 21 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus 2017

Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig

AMB RESERVA PRÈVIA - CONSULTAR HORARIS

Informació i reserves al tel. 741 545

19 i 20 de maig
Trobada literària transfronterera, Andorra 2017

La pau i els refugiats
Al Centre cultural i de congressos lauredià · Informació a: projectes@comusantjulia.ad o bé al tel. 383 857

Dissabte 20 de maig
11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Coixí de contes a càrrec de Montse Dulcet

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

16.30 h · Exhibicions de natació sincronitzada

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

22 h · Concert de Canòlich a càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians,

l’Orfeó Andorrà i la Coral Rocafort

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 21 de maig
9 h · Trofeu de Canòlich de rítmica

A la pista poliesportiva del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Diumenge 21 de maig
18 h · Representació de l’obra de teatre - L’últim crit

Direcció: Ivana Miño 

Teatre social dividit en dos parts: una pel·lícula i una peça teatral. 

Els intèrprets són usuaris de la Fundació Arrels (gent que viu o ha viscut al carrer),

treballadors i voluntaris de la fundació i actors professionals. 

PREU ENTRADA: 10 €  -  VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.

A l’Auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

El Comú de Sant Julià de Lòria, la Fundació Arrels i el Museu del Tabac uneixen esforços per donar visibilitat a la realitatde les persones 

sense sostre amb la presentació de l’obra de teatre L’últim crit i l’exposició Vides inacabades de Samantha Bosque

que es presenta fins al 26 de maig al Museu del Tabac.

Dimecres 24 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes a les sessions d’escola de natació i cursets

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Dijous 25 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes esports

17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva

18.20 h · Exhibició de kung fu

18.40 h · Exhibició de judo

18.50 h · Exhibició de taekwondo

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

21.30 h · 50a Temporada de Teatre - Infàmia
Autor: Pere Riera / Direcció: Pere Riera 

Repartiment: Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer

VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU DE L’ENTRADA

Normal: 22 €

Posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €

Estudiants (fins a 25 anys):  8 € (fins a exhaurir les localitats destinades)

TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE

Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €

Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 11,50 €

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Divendres 26 de maig
17.30 h · Portes obertes a les sessions de futbol sala

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Mostres de l’Animal Escola de Teatre
20 h · El somni d’una nit d’estiu

21.30 h · La tercera onada
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

“Déu ens sorprèn sempre”
Avui ens trobem davant d’una d’aquestes meravelles del Senyor: Maria! Una criatura humil i feble com 

nosaltres, triada per ser Mare de Déu, Mare del seu Creador.

Precisament m’agradaria avui reflexionar amb vosaltres, tot mirant  cap a Canòlich i contemplant a Maria a la 

llum de la festa de Canòlich.

La primera cosa que ens sorprèn molt és que Déu hagi escollit per mare del seu Fill fet Home, una dona pobra, 

feble i humil com era Maria. Ella fou escollida per Déu per donar-nos el més gran tresor que ha existit i existeix 

en el món: Jesús fill de Déu fet Home. Maria, amb Jesús, ens dona el seu gran amor que ens guareix,                              

ens enforteix i ens salva eternament. Només ens demana que seguint la seva paraula, ens fiem d’Ell.

Aquesta és sens dubte, l’experiència més gran de Maria. Davant de l’anunci de l’Àngel, no amaga la seva gran 

sorpresa de veure que Déu, per fer-se home, l’ha triat precisament a ella, una senzilla noia de Natzaret, que no 

ha fet coses extraordinàries, però que està oberta a Déu i es fia d’Ell, encara que no el comprengui del tot.         

Ella, després de pensar-ho li diu: “Sí, que es faci en mi segons la vostra paraula”.

Déu ens sorprèn sempre, trencant els nostres esquemes, posant en crisis els nostres projectes, i dient-nos: 

Fia’t de mi, no tinguis por, deixa’t sorprendre, surt de tu mateix i segueix-me. Maria ha dit el seu “sí” a Déu, 

un “sí” difícil que ha canviat la seva humil existència de Natzaret, però no ha estat l’únic. Ha estat el primer de 

molts altres “sí” pronunciats en el seu cor, tant en els moments joiosos com en els dolorosos.

La cultura de la sorpresa, del canvi i de la disponibilitat total i constant  entra també en la vida de la fe. Déu ens 

demana que li siguem fidels sempre, i afegeix que encara que de vegades nosaltres no en som del tot,                    

Ell sempre és fidel amb la seva misericòrdia, i no es cansa d’atansar-nos la mà per aixecar-nos, i animar-nos a 

reprendre el camí, tot rebent la seva ajuda i la seva força. És aquest el camí definitiu, sempre amb el Senyor, 

també en les nostres febleses, també en les nostres caigudes. Mai no hem de caminar sobre el camí de la 

provisionalitat sense nord. Això sí que ens destrueix. La fe és fidelitat definitiva, com va viure Maria.

Celebrem un any més la festa de la Verge de Canòlich invocant la seva intercessió per Laurèdia i per tota la 

nostra Andorra, perquè ens ajudi a deixar-nos sorprendre per Déu sense oposar resistència, a ser fills fidels 

cada dia, a lloar-lo i donar-li gràcies perquè Ell és la nostra força. Si volem podem!

Dissabte 27  de maig
Mostres de l’Animal Escola de Teatre
17.30 h · Les rialles perdudes del príncep

18.30 h · L’arbre Kirikú
19.30 h · Nassos, nassos, nassis

20.30 h · Joan, el cendrós
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 28  de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich

Al riu d’Os

18 h · Espectacle familiar - Mare vull ser mag
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA)

PREU DE L’ENTRADA

Adults: 6 € / Menors de 12 anys: 3 €

VENDA D’ENTRADES

a www.codetickets.com, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre 

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimarts 30 de maig
20.30 h · Club de lectura

Per a majors de 16 anys

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044



Programa 2017

Fins al 26 de maig
Exposició - Surrealisme a Catalunya. Els artistes de l’Empordà i Salvador Dalí

ENTRADA GRATUÏTA
Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Exposició - Vides inacabades de Samantha Bosque
ENTRADA GRATUÏTA

Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Els divendres 5, 12 , 19 i 26 de maig
De 10 a 12 h · Taller de ceràmica per a educadors a càrrec de Gemma Piera

PREU DEL TALLER: 40 € (4 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dissabte 6 de maig
10 h · Trofeu de Canòlich de natació

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Ànima... Abraçades! a càrrec de Montse Dulcet
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA  - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 7 de maig 
17.30 h · Ball de tarda organitzat per la Llar de Lòria

Al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Els dilluns, del 8 de maig al 26 de juny
De 18 a 20 h · Taller de pintura sobre seda a càrrec d’Anna Mangot

PREU DEL TALLER: 90 € (7 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Els dimecres 10, 17 i 24 de maig
Taller de Socarrats a càrrec d’Úrsula Borja

Matí de 10 a 12 h / Tarda de 19.30 a 21.30 h

PREU DEL TALLER: 42 € (3 dies)

A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dijous 11 de maig 
18 h · Lliurament dels premis del Concurs de Punts de Llibre

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 14 de maig 
18 h · Espectacle - Dotze mesos a càrrec de les seccions infantils i juvenils de l’Esbart Laurèdia

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dimecres 17 de maig
18 h · Contacontes en francès a càrrec de Terre de lune

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 3 a 10 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Dies 18, 20 i 21 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus 2017

Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig

AMB RESERVA PRÈVIA - CONSULTAR HORARIS

Informació i reserves al tel. 741 545

19 i 20 de maig
Trobada literària transfronterera, Andorra 2017

La pau i els refugiats
Al Centre cultural i de congressos lauredià · Informació a: projectes@comusantjulia.ad o bé al tel. 383 857

Dissabte 20 de maig
11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Coixí de contes a càrrec de Montse Dulcet

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

16.30 h · Exhibicions de natació sincronitzada

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

22 h · Concert de Canòlich a càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians,

l’Orfeó Andorrà i la Coral Rocafort

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 21 de maig
9 h · Trofeu de Canòlich de rítmica

A la pista poliesportiva del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Diumenge 21 de maig
18 h · Representació de l’obra de teatre - L’últim crit

Direcció: Ivana Miño 

Teatre social dividit en dos parts: una pel·lícula i una peça teatral. 

Els intèrprets són usuaris de la Fundació Arrels (gent que viu o ha viscut al carrer),

treballadors i voluntaris de la fundació i actors professionals. 

PREU ENTRADA: 10 €  -  VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.

A l’Auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

El Comú de Sant Julià de Lòria, la Fundació Arrels i el Museu del Tabac uneixen esforços per donar visibilitat a la realitatde les persones 

sense sostre amb la presentació de l’obra de teatre L’últim crit i l’exposició Vides inacabades de Samantha Bosque

que es presenta fins al 26 de maig al Museu del Tabac.

Dimecres 24 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes a les sessions d’escola de natació i cursets

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Dijous 25 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes esports

17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva

18.20 h · Exhibició de kung fu

18.40 h · Exhibició de judo

18.50 h · Exhibició de taekwondo

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

21.30 h · 50a Temporada de Teatre - Infàmia
Autor: Pere Riera / Direcció: Pere Riera 

Repartiment: Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer

VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU DE L’ENTRADA

Normal: 22 €

Posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €

Estudiants (fins a 25 anys):  8 € (fins a exhaurir les localitats destinades)

TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE

Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €

Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 11,50 €

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Divendres 26 de maig
17.30 h · Portes obertes a les sessions de futbol sala

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Mostres de l’Animal Escola de Teatre
20 h · El somni d’una nit d’estiu

21.30 h · La tercera onada
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

e

“Déu ens sorprèn sempre”
Avui ens trobem davant d’una d’aquestes meravelles del Senyor: Maria! Una criatura humil i feble com 

nosaltres, triada per ser Mare de Déu, Mare del seu Creador.

Precisament m’agradaria avui reflexionar amb vosaltres, tot mirant  cap a Canòlich i contemplant a Maria a la 

llum de la festa de Canòlich.

La primera cosa que ens sorprèn molt és que Déu hagi escollit per mare del seu Fill fet Home, una dona pobra, 

feble i humil com era Maria. Ella fou escollida per Déu per donar-nos el més gran tresor que ha existit i existeix 

en el món: Jesús fill de Déu fet Home. Maria, amb Jesús, ens dona el seu gran amor que ens guareix,                              

ens enforteix i ens salva eternament. Només ens demana que seguint la seva paraula, ens fiem d’Ell.

Aquesta és sens dubte, l’experiència més gran de Maria. Davant de l’anunci de l’Àngel, no amaga la seva gran 

sorpresa de veure que Déu, per fer-se home, l’ha triat precisament a ella, una senzilla noia de Natzaret, que no 

ha fet coses extraordinàries, però que està oberta a Déu i es fia d’Ell, encara que no el comprengui del tot.         

Ella, després de pensar-ho li diu: “Sí, que es faci en mi segons la vostra paraula”.

Déu ens sorprèn sempre, trencant els nostres esquemes, posant en crisis els nostres projectes, i dient-nos: 

Fia’t de mi, no tinguis por, deixa’t sorprendre, surt de tu mateix i segueix-me. Maria ha dit el seu “sí” a Déu, 

un “sí” difícil que ha canviat la seva humil existència de Natzaret, però no ha estat l’únic. Ha estat el primer de 

molts altres “sí” pronunciats en el seu cor, tant en els moments joiosos com en els dolorosos.

La cultura de la sorpresa, del canvi i de la disponibilitat total i constant  entra també en la vida de la fe. Déu ens 

demana que li siguem fidels sempre, i afegeix que encara que de vegades nosaltres no en som del tot,                    

Ell sempre és fidel amb la seva misericòrdia, i no es cansa d’atansar-nos la mà per aixecar-nos, i animar-nos a 

reprendre el camí, tot rebent la seva ajuda i la seva força. És aquest el camí definitiu, sempre amb el Senyor, 

també en les nostres febleses, també en les nostres caigudes. Mai no hem de caminar sobre el camí de la 

provisionalitat sense nord. Això sí que ens destrueix. La fe és fidelitat definitiva, com va viure Maria.

Celebrem un any més la festa de la Verge de Canòlich invocant la seva intercessió per Laurèdia i per tota la 

nostra Andorra, perquè ens ajudi a deixar-nos sorprendre per Déu sense oposar resistència, a ser fills fidels 

cada dia, a lloar-lo i donar-li gràcies perquè Ell és la nostra força. Si volem podem!

Dissabte 27  de maig
Mostres de l’Animal Escola de Teatre
17.30 h · Les rialles perdudes del príncep

18.30 h · L’arbre Kirikú
19.30 h · Nassos, nassos, nassis

20.30 h · Joan, el cendrós
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 28  de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich

Al riu d’Os

18 h · Espectacle familiar - Mare vull ser mag
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA)

PREU DE L’ENTRADA

Adults: 6 € / Menors de 12 anys: 3 €

VENDA D’ENTRADES

a www.codetickets.com, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre 

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimarts 30 de maig
20.30 h · Club de lectura

Per a majors de 16 anys

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044



Programa 2017

Fins al 26 de maig
Exposició - Surrealisme a Catalunya. Els artistes de l’Empordà i Salvador Dalí

ENTRADA GRATUÏTA
Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Exposició - Vides inacabades de Samantha Bosque
ENTRADA GRATUÏTA

Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Els divendres 5, 12 , 19 i 26 de maig
De 10 a 12 h · Taller de ceràmica per a educadors a càrrec de Gemma Piera

PREU DEL TALLER: 40 € (4 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dissabte 6 de maig
10 h · Trofeu de Canòlich de natació

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Ànima... Abraçades! a càrrec de Montse Dulcet
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA  - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 7 de maig 
17.30 h · Ball de tarda organitzat per la Llar de Lòria

Al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Els dilluns, del 8 de maig al 26 de juny
De 18 a 20 h · Taller de pintura sobre seda a càrrec d’Anna Mangot

PREU DEL TALLER: 90 € (7 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Els dimecres 10, 17 i 24 de maig
Taller de Socarrats a càrrec d’Úrsula Borja

Matí de 10 a 12 h / Tarda de 19.30 a 21.30 h

PREU DEL TALLER: 42 € (3 dies)

A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dijous 11 de maig 
18 h · Lliurament dels premis del Concurs de Punts de Llibre

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 14 de maig 
18 h · Espectacle - Dotze mesos a càrrec de les seccions infantils i juvenils de l’Esbart Laurèdia

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dimecres 17 de maig
18 h · Contacontes en francès a càrrec de Terre de lune

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 3 a 10 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Dies 18, 20 i 21 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus 2017

Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig

AMB RESERVA PRÈVIA - CONSULTAR HORARIS

Informació i reserves al tel. 741 545

19 i 20 de maig
Trobada literària transfronterera, Andorra 2017

La pau i els refugiats
Al Centre cultural i de congressos lauredià · Informació a: projectes@comusantjulia.ad o bé al tel. 383 857

Dissabte 20 de maig
11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Coixí de contes a càrrec de Montse Dulcet

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

16.30 h · Exhibicions de natació sincronitzada

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

22 h · Concert de Canòlich a càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians,

l’Orfeó Andorrà i la Coral Rocafort

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 21 de maig
9 h · Trofeu de Canòlich de rítmica

A la pista poliesportiva del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Diumenge 21 de maig
18 h · Representació de l’obra de teatre - L’últim crit

Direcció: Ivana Miño 

Teatre social dividit en dos parts: una pel·lícula i una peça teatral. 

Els intèrprets són usuaris de la Fundació Arrels (gent que viu o ha viscut al carrer),

treballadors i voluntaris de la fundació i actors professionals. 

PREU ENTRADA: 10 €  -  VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.

A l’Auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

El Comú de Sant Julià de Lòria, la Fundació Arrels i el Museu del Tabac uneixen esforços per donar visibilitat a la realitatde les persones 

sense sostre amb la presentació de l’obra de teatre L’últim crit i l’exposició Vides inacabades de Samantha Bosque

que es presenta fins al 26 de maig al Museu del Tabac.

Dimecres 24 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes a les sessions d’escola de natació i cursets

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Dijous 25 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes esports

17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva

18.20 h · Exhibició de kung fu

18.40 h · Exhibició de judo

18.50 h · Exhibició de taekwondo

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

21.30 h · 50a Temporada de Teatre - Infàmia
Autor: Pere Riera / Direcció: Pere Riera 

Repartiment: Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer

VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU DE L’ENTRADA

Normal: 22 €

Posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €

Estudiants (fins a 25 anys):  8 € (fins a exhaurir les localitats destinades)

TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE

Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €

Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 11,50 €

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Divendres 26 de maig
17.30 h · Portes obertes a les sessions de futbol sala

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Mostres de l’Animal Escola de Teatre
20 h · El somni d’una nit d’estiu

21.30 h · La tercera onada
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

“Déu ens sorprèn sempre”
Avui ens trobem davant d’una d’aquestes meravelles del Senyor: Maria! Una criatura humil i feble com 

nosaltres, triada per ser Mare de Déu, Mare del seu Creador.

Precisament m’agradaria avui reflexionar amb vosaltres, tot mirant  cap a Canòlich i contemplant a Maria a la 

llum de la festa de Canòlich.

La primera cosa que ens sorprèn molt és que Déu hagi escollit per mare del seu Fill fet Home, una dona pobra, 

feble i humil com era Maria. Ella fou escollida per Déu per donar-nos el més gran tresor que ha existit i existeix 

en el món: Jesús fill de Déu fet Home. Maria, amb Jesús, ens dona el seu gran amor que ens guareix,                              

ens enforteix i ens salva eternament. Només ens demana que seguint la seva paraula, ens fiem d’Ell.

Aquesta és sens dubte, l’experiència més gran de Maria. Davant de l’anunci de l’Àngel, no amaga la seva gran 

sorpresa de veure que Déu, per fer-se home, l’ha triat precisament a ella, una senzilla noia de Natzaret, que no 

ha fet coses extraordinàries, però que està oberta a Déu i es fia d’Ell, encara que no el comprengui del tot.         

Ella, després de pensar-ho li diu: “Sí, que es faci en mi segons la vostra paraula”.

Déu ens sorprèn sempre, trencant els nostres esquemes, posant en crisis els nostres projectes, i dient-nos: 

Fia’t de mi, no tinguis por, deixa’t sorprendre, surt de tu mateix i segueix-me. Maria ha dit el seu “sí” a Déu, 

un “sí” difícil que ha canviat la seva humil existència de Natzaret, però no ha estat l’únic. Ha estat el primer de 

molts altres “sí” pronunciats en el seu cor, tant en els moments joiosos com en els dolorosos.

La cultura de la sorpresa, del canvi i de la disponibilitat total i constant  entra també en la vida de la fe. Déu ens 

demana que li siguem fidels sempre, i afegeix que encara que de vegades nosaltres no en som del tot,                    

Ell sempre és fidel amb la seva misericòrdia, i no es cansa d’atansar-nos la mà per aixecar-nos, i animar-nos a 

reprendre el camí, tot rebent la seva ajuda i la seva força. És aquest el camí definitiu, sempre amb el Senyor, 

també en les nostres febleses, també en les nostres caigudes. Mai no hem de caminar sobre el camí de la 

provisionalitat sense nord. Això sí que ens destrueix. La fe és fidelitat definitiva, com va viure Maria.

Celebrem un any més la festa de la Verge de Canòlich invocant la seva intercessió per Laurèdia i per tota la 

nostra Andorra, perquè ens ajudi a deixar-nos sorprendre per Déu sense oposar resistència, a ser fills fidels 

cada dia, a lloar-lo i donar-li gràcies perquè Ell és la nostra força. Si volem podem!

Dissabte 27  de maig
Mostres de l’Animal Escola de Teatre
17.30 h · Les rialles perdudes del príncep

18.30 h · L’arbre Kirikú
19.30 h · Nassos, nassos, nassis

20.30 h · Joan, el cendrós
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 28  de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich

Al riu d’Os

18 h · Espectacle familiar - Mare vull ser mag
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA)

PREU DE L’ENTRADA

Adults: 6 € / Menors de 12 anys: 3 €

VENDA D’ENTRADES

a www.codetickets.com, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre 

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimarts 30 de maig
20.30 h · Club de lectura

Per a majors de 16 anys

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044



Programa 2017

Fins al 26 de maig
Exposició - Surrealisme a Catalunya. Els artistes de l’Empordà i Salvador Dalí

ENTRADA GRATUÏTA
Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Exposició - Vides inacabades de Samantha Bosque
ENTRADA GRATUÏTA

Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Els divendres 5, 12 , 19 i 26 de maig
De 10 a 12 h · Taller de ceràmica per a educadors a càrrec de Gemma Piera

PREU DEL TALLER: 40 € (4 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dissabte 6 de maig
10 h · Trofeu de Canòlich de natació

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Ànima... Abraçades! a càrrec de Montse Dulcet
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA  - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 7 de maig 
17.30 h · Ball de tarda organitzat per la Llar de Lòria

Al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Els dilluns, del 8 de maig al 26 de juny
De 18 a 20 h · Taller de pintura sobre seda a càrrec d’Anna Mangot

PREU DEL TALLER: 90 € (7 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Els dimecres 10, 17 i 24 de maig
Taller de Socarrats a càrrec d’Úrsula Borja

Matí de 10 a 12 h / Tarda de 19.30 a 21.30 h

PREU DEL TALLER: 42 € (3 dies)

A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dijous 11 de maig 
18 h · Lliurament dels premis del Concurs de Punts de Llibre

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 14 de maig 
18 h · Espectacle - Dotze mesos a càrrec de les seccions infantils i juvenils de l’Esbart Laurèdia

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dimecres 17 de maig
18 h · Contacontes en francès a càrrec de Terre de lune

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 3 a 10 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Dies 18, 20 i 21 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus 2017

Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig

AMB RESERVA PRÈVIA - CONSULTAR HORARIS

Informació i reserves al tel. 741 545

19 i 20 de maig
Trobada literària transfronterera, Andorra 2017

La pau i els refugiats
Al Centre cultural i de congressos lauredià · Informació a: projectes@comusantjulia.ad o bé al tel. 383 857

Dissabte 20 de maig
11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Coixí de contes a càrrec de Montse Dulcet

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

16.30 h · Exhibicions de natació sincronitzada

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

22 h · Concert de Canòlich a càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians,

l’Orfeó Andorrà i la Coral Rocafort

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 21 de maig
9 h · Trofeu de Canòlich de rítmica

A la pista poliesportiva del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Diumenge 21 de maig
18 h · Representació de l’obra de teatre - L’últim crit

Direcció: Ivana Miño 

Teatre social dividit en dos parts: una pel·lícula i una peça teatral. 

Els intèrprets són usuaris de la Fundació Arrels (gent que viu o ha viscut al carrer),

treballadors i voluntaris de la fundació i actors professionals. 

PREU ENTRADA: 10 €  -  VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.

A l’Auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

El Comú de Sant Julià de Lòria, la Fundació Arrels i el Museu del Tabac uneixen esforços per donar visibilitat a la realitatde les persones 

sense sostre amb la presentació de l’obra de teatre L’últim crit i l’exposició Vides inacabades de Samantha Bosque

que es presenta fins al 26 de maig al Museu del Tabac.

Dimecres 24 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes a les sessions d’escola de natació i cursets

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Dijous 25 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes esports

17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva

18.20 h · Exhibició de kung fu

18.40 h · Exhibició de judo

18.50 h · Exhibició de taekwondo

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

21.30 h · 50a Temporada de Teatre - Infàmia
Autor: Pere Riera / Direcció: Pere Riera 

Repartiment: Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer

VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU DE L’ENTRADA

Normal: 22 €

Posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €

Estudiants (fins a 25 anys):  8 € (fins a exhaurir les localitats destinades)

TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE

Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €

Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 11,50 €

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Divendres 26 de maig
17.30 h · Portes obertes a les sessions de futbol sala

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Mostres de l’Animal Escola de Teatre
20 h · El somni d’una nit d’estiu

21.30 h · La tercera onada
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

e

“Déu ens sorprèn sempre”
Avui ens trobem davant d’una d’aquestes meravelles del Senyor: Maria! Una criatura humil i feble com 

nosaltres, triada per ser Mare de Déu, Mare del seu Creador.

Precisament m’agradaria avui reflexionar amb vosaltres, tot mirant  cap a Canòlich i contemplant a Maria a la 

llum de la festa de Canòlich.

La primera cosa que ens sorprèn molt és que Déu hagi escollit per mare del seu Fill fet Home, una dona pobra, 

feble i humil com era Maria. Ella fou escollida per Déu per donar-nos el més gran tresor que ha existit i existeix 

en el món: Jesús fill de Déu fet Home. Maria, amb Jesús, ens dona el seu gran amor que ens guareix,                              

ens enforteix i ens salva eternament. Només ens demana que seguint la seva paraula, ens fiem d’Ell.

Aquesta és sens dubte, l’experiència més gran de Maria. Davant de l’anunci de l’Àngel, no amaga la seva gran 

sorpresa de veure que Déu, per fer-se home, l’ha triat precisament a ella, una senzilla noia de Natzaret, que no 

ha fet coses extraordinàries, però que està oberta a Déu i es fia d’Ell, encara que no el comprengui del tot.         

Ella, després de pensar-ho li diu: “Sí, que es faci en mi segons la vostra paraula”.

Déu ens sorprèn sempre, trencant els nostres esquemes, posant en crisis els nostres projectes, i dient-nos: 

Fia’t de mi, no tinguis por, deixa’t sorprendre, surt de tu mateix i segueix-me. Maria ha dit el seu “sí” a Déu, 

un “sí” difícil que ha canviat la seva humil existència de Natzaret, però no ha estat l’únic. Ha estat el primer de 

molts altres “sí” pronunciats en el seu cor, tant en els moments joiosos com en els dolorosos.

La cultura de la sorpresa, del canvi i de la disponibilitat total i constant  entra també en la vida de la fe. Déu ens 

demana que li siguem fidels sempre, i afegeix que encara que de vegades nosaltres no en som del tot,                    

Ell sempre és fidel amb la seva misericòrdia, i no es cansa d’atansar-nos la mà per aixecar-nos, i animar-nos a 

reprendre el camí, tot rebent la seva ajuda i la seva força. És aquest el camí definitiu, sempre amb el Senyor, 

també en les nostres febleses, també en les nostres caigudes. Mai no hem de caminar sobre el camí de la 

provisionalitat sense nord. Això sí que ens destrueix. La fe és fidelitat definitiva, com va viure Maria.

Celebrem un any més la festa de la Verge de Canòlich invocant la seva intercessió per Laurèdia i per tota la 

nostra Andorra, perquè ens ajudi a deixar-nos sorprendre per Déu sense oposar resistència, a ser fills fidels 

cada dia, a lloar-lo i donar-li gràcies perquè Ell és la nostra força. Si volem podem!

Dissabte 27  de maig
Mostres de l’Animal Escola de Teatre
17.30 h · Les rialles perdudes del príncep

18.30 h · L’arbre Kirikú
19.30 h · Nassos, nassos, nassis

20.30 h · Joan, el cendrós
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 28  de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich

Al riu d’Os

18 h · Espectacle familiar - Mare vull ser mag
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA)

PREU DE L’ENTRADA

Adults: 6 € / Menors de 12 anys: 3 €

VENDA D’ENTRADES

a www.codetickets.com, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre 

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimarts 30 de maig
20.30 h · Club de lectura

Per a majors de 16 anys

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044



Programa 2017

Fins al 26 de maig
Exposició - Surrealisme a Catalunya. Els artistes de l’Empordà i Salvador Dalí

ENTRADA GRATUÏTA
Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Exposició - Vides inacabades de Samantha Bosque
ENTRADA GRATUÏTA

Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Els divendres 5, 12 , 19 i 26 de maig
De 10 a 12 h · Taller de ceràmica per a educadors a càrrec de Gemma Piera

PREU DEL TALLER: 40 € (4 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dissabte 6 de maig
10 h · Trofeu de Canòlich de natació

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Ànima... Abraçades! a càrrec de Montse Dulcet
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA  - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 7 de maig 
17.30 h · Ball de tarda organitzat per la Llar de Lòria

Al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Els dilluns, del 8 de maig al 26 de juny
De 18 a 20 h · Taller de pintura sobre seda a càrrec d’Anna Mangot

PREU DEL TALLER: 90 € (7 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Els dimecres 10, 17 i 24 de maig
Taller de Socarrats a càrrec d’Úrsula Borja

Matí de 10 a 12 h / Tarda de 19.30 a 21.30 h

PREU DEL TALLER: 42 € (3 dies)

A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dijous 11 de maig 
18 h · Lliurament dels premis del Concurs de Punts de Llibre

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 14 de maig 
18 h · Espectacle - Dotze mesos a càrrec de les seccions infantils i juvenils de l’Esbart Laurèdia

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dimecres 17 de maig
18 h · Contacontes en francès a càrrec de Terre de lune

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 3 a 10 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Dies 18, 20 i 21 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus 2017

Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig

AMB RESERVA PRÈVIA - CONSULTAR HORARIS

Informació i reserves al tel. 741 545

19 i 20 de maig
Trobada literària transfronterera, Andorra 2017

La pau i els refugiats
Al Centre cultural i de congressos lauredià · Informació a: projectes@comusantjulia.ad o bé al tel. 383 857

Dissabte 20 de maig
11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Coixí de contes a càrrec de Montse Dulcet

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

16.30 h · Exhibicions de natació sincronitzada

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

22 h · Concert de Canòlich a càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians,

l’Orfeó Andorrà i la Coral Rocafort

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 21 de maig
9 h · Trofeu de Canòlich de rítmica

A la pista poliesportiva del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Diumenge 21 de maig
18 h · Representació de l’obra de teatre - L’últim crit

Direcció: Ivana Miño 

Teatre social dividit en dos parts: una pel·lícula i una peça teatral. 

Els intèrprets són usuaris de la Fundació Arrels (gent que viu o ha viscut al carrer),

treballadors i voluntaris de la fundació i actors professionals. 

PREU ENTRADA: 10 €  -  VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.

A l’Auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

El Comú de Sant Julià de Lòria, la Fundació Arrels i el Museu del Tabac uneixen esforços per donar visibilitat a la realitatde les persones 

sense sostre amb la presentació de l’obra de teatre L’últim crit i l’exposició Vides inacabades de Samantha Bosque

que es presenta fins al 26 de maig al Museu del Tabac.

Dimecres 24 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes a les sessions d’escola de natació i cursets

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Dijous 25 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes esports

17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva

18.20 h · Exhibició de kung fu

18.40 h · Exhibició de judo

18.50 h · Exhibició de taekwondo

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

21.30 h · 50a Temporada de Teatre - Infàmia
Autor: Pere Riera / Direcció: Pere Riera 

Repartiment: Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer

VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU DE L’ENTRADA

Normal: 22 €

Posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €

Estudiants (fins a 25 anys):  8 € (fins a exhaurir les localitats destinades)

TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE

Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €

Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 11,50 €

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Divendres 26 de maig
17.30 h · Portes obertes a les sessions de futbol sala

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Mostres de l’Animal Escola de Teatre
20 h · El somni d’una nit d’estiu

21.30 h · La tercera onada
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Dissabte 27  de maig
Mostres de l’Animal Escola de Teatre
17.30 h · Les rialles perdudes del príncep

18.30 h · L’arbre Kirikú
19.30 h · Nassos, nassos, nassis

20.30 h · Joan, el cendrós
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 28  de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich

Al riu d’Os

18 h · Espectacle familiar - Mare vull ser mag
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA)

PREU DE L’ENTRADA

Adults: 6 € / Menors de 12 anys: 3 €

VENDA D’ENTRADES

a www.codetickets.com, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre 

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimarts 30 de maig
20.30 h · Club de lectura

Per a majors de 16 anys

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Un dels tresors que Andorra ofereix als seus habitants i visitants és l’impressionant recull d’art romànic 

repartit en tot el seu territori i del qual la parròquia de Sant Julià de Lòria n’és la capdavantera pel que fa al 

nombre de temples. Però més enllà de les construccions i elements d’aquesta època de la història sense la     

qual Andorra no es podria explicar, Sant Julià de Lòria acull també d’altres edificacions litúrgiques de 

diferents estils que recollim en aquest monogràfic amb motiu de la Diada de la Mare de Déu de Canòlich.               

En total, entre esglésies, capelles i santuaris, són 18 els llocs de culte repartits per tota la parròquia i els cinc 

quarts que la integren als quals farem referència en aquest volum. I ens aproparem a ells a través                           

d’una descripció exhaustiva de les seves característiques de construcció i contingut, però també aportant 

anècdotes relacionades.

Una d’aquestes històries està relacionada amb l’esdeveniment místic i històric per excel·lència de la parròquia: 

la troballa de la talla de la Mare de Déu de Canòlich. Ara fa poc més d’un any, en el marc de la presentació del 

llibre Aspectes de l’Art Popular del polifacètic artista Sergi Mas, el cònsol major de Sant Julià de Lòria,              

Josep Miquel Vila, va desvetllar el que, fins aleshores, havia estat un secret guardat amb molt de zel durant 

quatre dècades: que el rector de la parròquia fins el 1976, mossèn Jaume Argelagós, va encarregar al mateix 

Mas una rèplica de la talla de la Verge de Canòlich.

Veient el que havia passat amb la talla de la Verge de Meritxell durant l’incendi del temple canillenc el 1972 en 

què la figura va desaparèixer de forma misteriosa, el capellà no se’n refiava i per això va fer l’encàrrec que Mas 

va complir amb eficàcia prussiana, ja que la rèplica era idèntica a l’original. Com si d’una premonició es 

tractés, tres mesos després de l’encàrrec va tenir lloc a Canòlich el robatori de la talla, i els lladres es van endur 

la rèplica pensant-se que era l’original. Per aquesta raó, Argelagós va donar instruccions que el robatori es 

mantingués en secret. “Deia que si els lladres creien que s’havien endut l’original no tornarien a robar-la”, 

explicava Mas en les pàgines del diari Bon Dia l’abril del 2016. Mentrestant, la talla autèntica es va traslladar a 

l’església de Sant Julià i Sant Germà, on encara roman.

I per reforçar la protecció de la talla, el mossèn va encarregar-li una segona còpia, aquesta ja més rudimentària, 

que és la que des d’aleshores veneren els peregrins a Canòlich el darrer dissabte del mes de maig. Una anècdota

que explica que, al mateix temps que es va protegir l’autèntica talla, la rèplica ha d’estar en mans d’algun 

ingenu col·leccionista que de ben segur va encarregar el robatori i que potser encara pensa que posseeix 

l’original. Un encàrrec gens estrany en aquells anys del segle XX en què la banda capitanejada per                                

René Alphonse Van Den Berghe, més conegut com Erik el Belga, va fer autèntics estralls sostraient a la carta

art sacre de nombrosos temples del sud d’Europa. Accions de pel·lícula que li van valer ser reconegut com el 

lladre d’art més important del segle passat. Tot i que cal dir que no està certificat en absolut que fos aquest grup 

el responsable del robatori de Canòlich.  

Sant Julià de Lòria també té l’honor d’acollir les primeres pintures romàniques que hi ha a Andorra, que són 

els murals de Sant Serni de Nagol, descoberts el 1976 arran d’uns treballs de restauració. A banda del valor 

patrimonial i històric que això suposa, la cap d’Àrea de Museus del Govern d’Andorra, Marta Planas, explica 

que “és l’inici, i això permet seguir l’evolució del romànic des de que neix fins que evoluciona cap al gòtic”.

Precisament, aquesta església del Quart de Nagol és protagonista d’una altre episodi curiós ocorregut a 

mitjans de l’any 2002. “Un dia que feia força vent ens va trucar una senyora per dir-nos que estava passejant 

per Nagol i que havia caigut el porxo de l’església de Sant Serni”, relata Planas, que continua dient que “quasi 

no ens ho creiem, però hi vam anar i en arribar vam veure que era veritat, que el vent s’havia emportat tota la 

coberta”. Una coberta que posteriorment va ser restaurada, i que va caure, en part, a causa del fort vent,                

però també per la posició concreta on està construïda l’església. 

Però tornem a les tradicions per explicar l’origen de la construcció de la capella de la Mare de Déu de les Neus 

de Llumeneres. Durant un hivern força rigorós, una allau va emportar-se tot el que va trobar al seu pas de 

Manyat en avall. Tot menys el mas de Llumeneres, els habitants del qual van atribuir l’acció a la verge Maria,                 

a la qual havien dirigit pregàries davant del perill imminent. Com a mostra d’agraïment, la família va prometre 

construir una capella que, segons consta en una acta del 1769, va rebre l’autorització per part del Bisbat 

d’Urgell amb les potestats de dir-hi missa i sepultar els difunts.

Els dos esdeveniments més importants que se celebren a la parròquia són Canòlich i la Festa Major. I encara 

que pugui sorprendre, aquest darrer també té una vessant religiosa, ni que sigui tangencialment. Quan la Festa 

Major va passar a celebrar-se de l’hivern a l’estiu, va coincidir amb la data de la festivitat de Sant Germà,                   

el 31 de juliol, motiu pel qual va ser adoptat com a patró pel jovent que, com sabem, té una forta implicació en 

el programa d’actes. I també explica la missa que se celebra el dia de l’onomàstica quan l’esdeveniment lúdic 

està en el seu equador. 

El Santuari es troba a peu de la carretera CS-600 que va de 

Bixessarri al Coll de la Gallina. L’actual edifici data de 

principis del segle XX, però hi ha referències que indiquen 

que el lloc de Canòlich ja existia en època medieval (1176),    

ja que la imatge de la Verge, patrona de la parròquia, 

correspon al segle XII, quan un dia d’agost un pastor de 

Bixessarri la va trobar. Tanmateix, el Manual Digest de les 

Valls Neustras de Andorra (1745 - Compilació de la història, 

el govern i els usos i costums d’Andorra, obra de l’Antoni 

Fiter i Rossell), fa esment de “Na. Sra. de Canòlich” com    

un dels tres principals santuaris de les valls d’Andorra, 

juntament amb Meritxell (Canillo) i Sant Antoni de la Grella 

(La Massana). El 1879 es va refer la nau engrandint-la i el 

1923, amb motiu del setè centenari de la troballa de la talla  

de la Verge, es va aixecar l’alçada de la nau i es va remodelar 

la façana, estucant-la i dotant-la d’elements decoratius.          

La talla va ser coronada pel Vaticà l’any 1999. Al seu interior,               

es conserva un retaule barroc del segle XVIII i uns murals       

de ceràmica, obra de l’artista Sergi Mas, que es van ubicar 

com a element decoratiu de forma simultània a la darrera 

remodelació efectuada el 1973, que va consistir en retirar 

l’estucat deixant-la a pedra vista.



Programa 2017

Fins al 26 de maig
Exposició - Surrealisme a Catalunya. Els artistes de l’Empordà i Salvador Dalí

ENTRADA GRATUÏTA
Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Exposició - Vides inacabades de Samantha Bosque
ENTRADA GRATUÏTA

Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Els divendres 5, 12 , 19 i 26 de maig
De 10 a 12 h · Taller de ceràmica per a educadors a càrrec de Gemma Piera

PREU DEL TALLER: 40 € (4 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dissabte 6 de maig
10 h · Trofeu de Canòlich de natació

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Ànima... Abraçades! a càrrec de Montse Dulcet
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA  - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 7 de maig 
17.30 h · Ball de tarda organitzat per la Llar de Lòria

Al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Els dilluns, del 8 de maig al 26 de juny
De 18 a 20 h · Taller de pintura sobre seda a càrrec d’Anna Mangot

PREU DEL TALLER: 90 € (7 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Els dimecres 10, 17 i 24 de maig
Taller de Socarrats a càrrec d’Úrsula Borja

Matí de 10 a 12 h / Tarda de 19.30 a 21.30 h

PREU DEL TALLER: 42 € (3 dies)

A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dijous 11 de maig 
18 h · Lliurament dels premis del Concurs de Punts de Llibre

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 14 de maig 
18 h · Espectacle - Dotze mesos a càrrec de les seccions infantils i juvenils de l’Esbart Laurèdia

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dimecres 17 de maig
18 h · Contacontes en francès a càrrec de Terre de lune

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 3 a 10 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Dies 18, 20 i 21 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus 2017

Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig

AMB RESERVA PRÈVIA - CONSULTAR HORARIS

Informació i reserves al tel. 741 545

19 i 20 de maig
Trobada literària transfronterera, Andorra 2017

La pau i els refugiats
Al Centre cultural i de congressos lauredià · Informació a: projectes@comusantjulia.ad o bé al tel. 383 857

Dissabte 20 de maig
11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Coixí de contes a càrrec de Montse Dulcet

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

16.30 h · Exhibicions de natació sincronitzada

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

22 h · Concert de Canòlich a càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians,

l’Orfeó Andorrà i la Coral Rocafort

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 21 de maig
9 h · Trofeu de Canòlich de rítmica

A la pista poliesportiva del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Diumenge 21 de maig
18 h · Representació de l’obra de teatre - L’últim crit

Direcció: Ivana Miño 

Teatre social dividit en dos parts: una pel·lícula i una peça teatral. 

Els intèrprets són usuaris de la Fundació Arrels (gent que viu o ha viscut al carrer),

treballadors i voluntaris de la fundació i actors professionals. 

PREU ENTRADA: 10 €  -  VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.

A l’Auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

El Comú de Sant Julià de Lòria, la Fundació Arrels i el Museu del Tabac uneixen esforços per donar visibilitat a la realitatde les persones 

sense sostre amb la presentació de l’obra de teatre L’últim crit i l’exposició Vides inacabades de Samantha Bosque

que es presenta fins al 26 de maig al Museu del Tabac.

Dimecres 24 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes a les sessions d’escola de natació i cursets

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Dijous 25 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes esports

17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva

18.20 h · Exhibició de kung fu

18.40 h · Exhibició de judo

18.50 h · Exhibició de taekwondo

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

21.30 h · 50a Temporada de Teatre - Infàmia
Autor: Pere Riera / Direcció: Pere Riera 

Repartiment: Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer

VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU DE L’ENTRADA

Normal: 22 €

Posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €

Estudiants (fins a 25 anys):  8 € (fins a exhaurir les localitats destinades)

TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE

Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €

Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 11,50 €

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Divendres 26 de maig
17.30 h · Portes obertes a les sessions de futbol sala

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Mostres de l’Animal Escola de Teatre
20 h · El somni d’una nit d’estiu

21.30 h · La tercera onada
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

e
Dissabte 27  de maig

Mostres de l’Animal Escola de Teatre
17.30 h · Les rialles perdudes del príncep

18.30 h · L’arbre Kirikú
19.30 h · Nassos, nassos, nassis

20.30 h · Joan, el cendrós
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 28  de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich

Al riu d’Os

18 h · Espectacle familiar - Mare vull ser mag
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA)

PREU DE L’ENTRADA

Adults: 6 € / Menors de 12 anys: 3 €

VENDA D’ENTRADES

a www.codetickets.com, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre 

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimarts 30 de maig
20.30 h · Club de lectura

Per a majors de 16 anys

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Un dels tresors que Andorra ofereix als seus habitants i visitants és l’impressionant recull d’art romànic 

repartit en tot el seu territori i del qual la parròquia de Sant Julià de Lòria n’és la capdavantera pel que fa al 

nombre de temples. Però més enllà de les construccions i elements d’aquesta època de la història sense la     

qual Andorra no es podria explicar, Sant Julià de Lòria acull també d’altres edificacions litúrgiques de 

diferents estils que recollim en aquest monogràfic amb motiu de la Diada de la Mare de Déu de Canòlich.               

En total, entre esglésies, capelles i santuaris, són 18 els llocs de culte repartits per tota la parròquia i els cinc 

quarts que la integren als quals farem referència en aquest volum. I ens aproparem a ells a través                           

d’una descripció exhaustiva de les seves característiques de construcció i contingut, però també aportant 

anècdotes relacionades.

Una d’aquestes històries està relacionada amb l’esdeveniment místic i històric per excel·lència de la parròquia: 

la troballa de la talla de la Mare de Déu de Canòlich. Ara fa poc més d’un any, en el marc de la presentació del 

llibre Aspectes de l’Art Popular del polifacètic artista Sergi Mas, el cònsol major de Sant Julià de Lòria,              

Josep Miquel Vila, va desvetllar el que, fins aleshores, havia estat un secret guardat amb molt de zel durant 

quatre dècades: que el rector de la parròquia fins el 1976, mossèn Jaume Argelagós, va encarregar al mateix 

Mas una rèplica de la talla de la Verge de Canòlich.

Veient el que havia passat amb la talla de la Verge de Meritxell durant l’incendi del temple canillenc el 1972 en 

què la figura va desaparèixer de forma misteriosa, el capellà no se’n refiava i per això va fer l’encàrrec que Mas 

va complir amb eficàcia prussiana, ja que la rèplica era idèntica a l’original. Com si d’una premonició es 

tractés, tres mesos després de l’encàrrec va tenir lloc a Canòlich el robatori de la talla, i els lladres es van endur 

la rèplica pensant-se que era l’original. Per aquesta raó, Argelagós va donar instruccions que el robatori es 

mantingués en secret. “Deia que si els lladres creien que s’havien endut l’original no tornarien a robar-la”, 

explicava Mas en les pàgines del diari Bon Dia l’abril del 2016. Mentrestant, la talla autèntica es va traslladar a 

l’església de Sant Julià i Sant Germà, on encara roman.

I per reforçar la protecció de la talla, el mossèn va encarregar-li una segona còpia, aquesta ja més rudimentària, 

que és la que des d’aleshores veneren els peregrins a Canòlich el darrer dissabte del mes de maig. Una anècdota

que explica que, al mateix temps que es va protegir l’autèntica talla, la rèplica ha d’estar en mans d’algun 

ingenu col·leccionista que de ben segur va encarregar el robatori i que potser encara pensa que posseeix 

l’original. Un encàrrec gens estrany en aquells anys del segle XX en què la banda capitanejada per                                

René Alphonse Van Den Berghe, més conegut com Erik el Belga, va fer autèntics estralls sostraient a la carta

art sacre de nombrosos temples del sud d’Europa. Accions de pel·lícula que li van valer ser reconegut com el 

lladre d’art més important del segle passat. Tot i que cal dir que no està certificat en absolut que fos aquest grup 

el responsable del robatori de Canòlich.  

Sant Julià de Lòria també té l’honor d’acollir les primeres pintures romàniques que hi ha a Andorra, que són 

els murals de Sant Serni de Nagol, descoberts el 1976 arran d’uns treballs de restauració. A banda del valor 

patrimonial i històric que això suposa, la cap d’Àrea de Museus del Govern d’Andorra, Marta Planas, explica 

que “és l’inici, i això permet seguir l’evolució del romànic des de que neix fins que evoluciona cap al gòtic”.

Precisament, aquesta església del Quart de Nagol és protagonista d’una altre episodi curiós ocorregut a 

mitjans de l’any 2002. “Un dia que feia força vent ens va trucar una senyora per dir-nos que estava passejant 

per Nagol i que havia caigut el porxo de l’església de Sant Serni”, relata Planas, que continua dient que “quasi 

no ens ho creiem, però hi vam anar i en arribar vam veure que era veritat, que el vent s’havia emportat tota la 

coberta”. Una coberta que posteriorment va ser restaurada, i que va caure, en part, a causa del fort vent,                

però també per la posició concreta on està construïda l’església. 

Però tornem a les tradicions per explicar l’origen de la construcció de la capella de la Mare de Déu de les Neus 

de Llumeneres. Durant un hivern força rigorós, una allau va emportar-se tot el que va trobar al seu pas de 

Manyat en avall. Tot menys el mas de Llumeneres, els habitants del qual van atribuir l’acció a la verge Maria,                 

a la qual havien dirigit pregàries davant del perill imminent. Com a mostra d’agraïment, la família va prometre 

construir una capella que, segons consta en una acta del 1769, va rebre l’autorització per part del Bisbat 

d’Urgell amb les potestats de dir-hi missa i sepultar els difunts.

Els dos esdeveniments més importants que se celebren a la parròquia són Canòlich i la Festa Major. I encara 

que pugui sorprendre, aquest darrer també té una vessant religiosa, ni que sigui tangencialment. Quan la Festa 

Major va passar a celebrar-se de l’hivern a l’estiu, va coincidir amb la data de la festivitat de Sant Germà,                   

el 31 de juliol, motiu pel qual va ser adoptat com a patró pel jovent que, com sabem, té una forta implicació en 

el programa d’actes. I també explica la missa que se celebra el dia de l’onomàstica quan l’esdeveniment lúdic 

està en el seu equador. 

El Santuari es troba a peu de la carretera CS-600 que va de 

Bixessarri al Coll de la Gallina. L’actual edifici data de 

principis del segle XX, però hi ha referències que indiquen 

que el lloc de Canòlich ja existia en època medieval (1176),    

ja que la imatge de la Verge, patrona de la parròquia, 

correspon al segle XII, quan un dia d’agost un pastor de 

Bixessarri la va trobar. Tanmateix, el Manual Digest de les 

Valls Neustras de Andorra (1745 - Compilació de la història, 

el govern i els usos i costums d’Andorra, obra de l’Antoni 

Fiter i Rossell), fa esment de “Na. Sra. de Canòlich” com    

un dels tres principals santuaris de les valls d’Andorra, 

juntament amb Meritxell (Canillo) i Sant Antoni de la Grella 

(La Massana). El 1879 es va refer la nau engrandint-la i el 

1923, amb motiu del setè centenari de la troballa de la talla  

de la Verge, es va aixecar l’alçada de la nau i es va remodelar 

la façana, estucant-la i dotant-la d’elements decoratius.          

La talla va ser coronada pel Vaticà l’any 1999. Al seu interior,               

es conserva un retaule barroc del segle XVIII i uns murals       

de ceràmica, obra de l’artista Sergi Mas, que es van ubicar 

com a element decoratiu de forma simultània a la darrera 

remodelació efectuada el 1973, que va consistir en retirar 

l’estucat deixant-la a pedra vista.



Fins al 26 de maig
Exposició - Surrealisme a Catalunya. Els artistes de l’Empordà i Salvador Dalí

ENTRADA GRATUÏTA
Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Exposició - Vides inacabades de Samantha Bosque
ENTRADA GRATUÏTA

Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Els divendres 5, 12 , 19 i 26 de maig
De 10 a 12 h · Taller de ceràmica per a educadors a càrrec de Gemma Piera

PREU DEL TALLER: 40 € (4 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dissabte 6 de maig
10 h · Trofeu de Canòlich de natació

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Ànima... Abraçades! a càrrec de Montse Dulcet
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA  - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 7 de maig 
17.30 h · Ball de tarda organitzat per la Llar de Lòria

Al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Els dilluns, del 8 de maig al 26 de juny
De 18 a 20 h · Taller de pintura sobre seda a càrrec d’Anna Mangot

PREU DEL TALLER: 90 € (7 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Els dimecres 10, 17 i 24 de maig
Taller de Socarrats a càrrec d’Úrsula Borja

Matí de 10 a 12 h / Tarda de 19.30 a 21.30 h

PREU DEL TALLER: 42 € (3 dies)

A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dijous 11 de maig 
18 h · Lliurament dels premis del Concurs de Punts de Llibre

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 14 de maig 
18 h · Espectacle - Dotze mesos a càrrec de les seccions infantils i juvenils de l’Esbart Laurèdia

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dimecres 17 de maig
18 h · Contacontes en francès a càrrec de Terre de lune

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 3 a 10 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Dies 18, 20 i 21 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus 2017

Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig

AMB RESERVA PRÈVIA - CONSULTAR HORARIS

Informació i reserves al tel. 741 545

19 i 20 de maig
Trobada literària transfronterera, Andorra 2017

La pau i els refugiats
Al Centre cultural i de congressos lauredià · Informació a: projectes@comusantjulia.ad o bé al tel. 383 857

Dissabte 20 de maig
11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Coixí de contes a càrrec de Montse Dulcet

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

16.30 h · Exhibicions de natació sincronitzada

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

22 h · Concert de Canòlich a càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians,

l’Orfeó Andorrà i la Coral Rocafort

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 21 de maig
9 h · Trofeu de Canòlich de rítmica

A la pista poliesportiva del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Diumenge 21 de maig
18 h · Representació de l’obra de teatre - L’últim crit

Direcció: Ivana Miño 

Teatre social dividit en dos parts: una pel·lícula i una peça teatral. 

Els intèrprets són usuaris de la Fundació Arrels (gent que viu o ha viscut al carrer),

treballadors i voluntaris de la fundació i actors professionals. 

PREU ENTRADA: 10 €  -  VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.

A l’Auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

El Comú de Sant Julià de Lòria, la Fundació Arrels i el Museu del Tabac uneixen esforços per donar visibilitat a la realitatde les persones 

sense sostre amb la presentació de l’obra de teatre L’últim crit i l’exposició Vides inacabades de Samantha Bosque

que es presenta fins al 26 de maig al Museu del Tabac.

Dimecres 24 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes a les sessions d’escola de natació i cursets

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Dijous 25 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes esports

17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva

18.20 h · Exhibició de kung fu

18.40 h · Exhibició de judo

18.50 h · Exhibició de taekwondo

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

21.30 h · 50a Temporada de Teatre - Infàmia
Autor: Pere Riera / Direcció: Pere Riera 

Repartiment: Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer

VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU DE L’ENTRADA

Normal: 22 €

Posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €

Estudiants (fins a 25 anys):  8 € (fins a exhaurir les localitats destinades)

TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE

Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €

Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 11,50 €

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Divendres 26 de maig
17.30 h · Portes obertes a les sessions de futbol sala

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Mostres de l’Animal Escola de Teatre
20 h · El somni d’una nit d’estiu

21.30 h · La tercera onada
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Dissabte 27  de maig
Mostres de l’Animal Escola de Teatre
17.30 h · Les rialles perdudes del príncep

18.30 h · L’arbre Kirikú
19.30 h · Nassos, nassos, nassis

20.30 h · Joan, el cendrós
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 28  de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich

Al riu d’Os

18 h · Espectacle familiar - Mare vull ser mag
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA)

PREU DE L’ENTRADA

Adults: 6 € / Menors de 12 anys: 3 €

VENDA D’ENTRADES

a www.codetickets.com, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre 

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimarts 30 de maig
20.30 h · Club de lectura

Per a majors de 16 anys

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

FESTIVITAT
Mare de Déu de Canòlich

Dissabte 27 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 amb la representació
del Ball de Canòlich a càrrec de l’Esbart Laurèdia

13 h · Benedicció i repartiment dels pans de Canòlich

Un dels tresors que Andorra ofereix als seus habitants i visitants és l’impressionant recull d’art romànic 

repartit en tot el seu territori i del qual la parròquia de Sant Julià de Lòria n’és la capdavantera pel que fa al 

nombre de temples. Però més enllà de les construccions i elements d’aquesta època de la història sense la     

qual Andorra no es podria explicar, Sant Julià de Lòria acull també d’altres edificacions litúrgiques de 

diferents estils que recollim en aquest monogràfic amb motiu de la Diada de la Mare de Déu de Canòlich.               

En total, entre esglésies, capelles i santuaris, són 18 els llocs de culte repartits per tota la parròquia i els cinc 

quarts que la integren als quals farem referència en aquest volum. I ens aproparem a ells a través                           

d’una descripció exhaustiva de les seves característiques de construcció i contingut, però també aportant 

anècdotes relacionades.

Una d’aquestes històries està relacionada amb l’esdeveniment místic i històric per excel·lència de la parròquia: 

la troballa de la talla de la Mare de Déu de Canòlich. Ara fa poc més d’un any, en el marc de la presentació del 

llibre Aspectes de l’Art Popular del polifacètic artista Sergi Mas, el cònsol major de Sant Julià de Lòria,              

Josep Miquel Vila, va desvetllar el que, fins aleshores, havia estat un secret guardat amb molt de zel durant 

quatre dècades: que el rector de la parròquia fins el 1976, mossèn Jaume Argelagós, va encarregar al mateix 

Mas una rèplica de la talla de la Verge de Canòlich.

Veient el que havia passat amb la talla de la Verge de Meritxell durant l’incendi del temple canillenc el 1972 en 

què la figura va desaparèixer de forma misteriosa, el capellà no se’n refiava i per això va fer l’encàrrec que Mas 

va complir amb eficàcia prussiana, ja que la rèplica era idèntica a l’original. Com si d’una premonició es 

tractés, tres mesos després de l’encàrrec va tenir lloc a Canòlich el robatori de la talla, i els lladres es van endur 

la rèplica pensant-se que era l’original. Per aquesta raó, Argelagós va donar instruccions que el robatori es 

mantingués en secret. “Deia que si els lladres creien que s’havien endut l’original no tornarien a robar-la”, 

explicava Mas en les pàgines del diari Bon Dia l’abril del 2016. Mentrestant, la talla autèntica es va traslladar a 

l’església de Sant Julià i Sant Germà, on encara roman.

I per reforçar la protecció de la talla, el mossèn va encarregar-li una segona còpia, aquesta ja més rudimentària, 

que és la que des d’aleshores veneren els peregrins a Canòlich el darrer dissabte del mes de maig. Una anècdota

que explica que, al mateix temps que es va protegir l’autèntica talla, la rèplica ha d’estar en mans d’algun 

ingenu col·leccionista que de ben segur va encarregar el robatori i que potser encara pensa que posseeix 

l’original. Un encàrrec gens estrany en aquells anys del segle XX en què la banda capitanejada per                                

René Alphonse Van Den Berghe, més conegut com Erik el Belga, va fer autèntics estralls sostraient a la carta

art sacre de nombrosos temples del sud d’Europa. Accions de pel·lícula que li van valer ser reconegut com el 

lladre d’art més important del segle passat. Tot i que cal dir que no està certificat en absolut que fos aquest grup 

el responsable del robatori de Canòlich.  

Sant Julià de Lòria també té l’honor d’acollir les primeres pintures romàniques que hi ha a Andorra, que són 

els murals de Sant Serni de Nagol, descoberts el 1976 arran d’uns treballs de restauració. A banda del valor 

patrimonial i històric que això suposa, la cap d’Àrea de Museus del Govern d’Andorra, Marta Planas, explica 

que “és l’inici, i això permet seguir l’evolució del romànic des de que neix fins que evoluciona cap al gòtic”.

Precisament, aquesta església del Quart de Nagol és protagonista d’una altre episodi curiós ocorregut a 

mitjans de l’any 2002. “Un dia que feia força vent ens va trucar una senyora per dir-nos que estava passejant 

per Nagol i que havia caigut el porxo de l’església de Sant Serni”, relata Planas, que continua dient que “quasi 

no ens ho creiem, però hi vam anar i en arribar vam veure que era veritat, que el vent s’havia emportat tota la 

coberta”. Una coberta que posteriorment va ser restaurada, i que va caure, en part, a causa del fort vent,                

però també per la posició concreta on està construïda l’església. 

Però tornem a les tradicions per explicar l’origen de la construcció de la capella de la Mare de Déu de les Neus 

de Llumeneres. Durant un hivern força rigorós, una allau va emportar-se tot el que va trobar al seu pas de 

Manyat en avall. Tot menys el mas de Llumeneres, els habitants del qual van atribuir l’acció a la verge Maria,                 

a la qual havien dirigit pregàries davant del perill imminent. Com a mostra d’agraïment, la família va prometre 

construir una capella que, segons consta en una acta del 1769, va rebre l’autorització per part del Bisbat 

d’Urgell amb les potestats de dir-hi missa i sepultar els difunts.

Els dos esdeveniments més importants que se celebren a la parròquia són Canòlich i la Festa Major. I encara 

que pugui sorprendre, aquest darrer també té una vessant religiosa, ni que sigui tangencialment. Quan la Festa 

Major va passar a celebrar-se de l’hivern a l’estiu, va coincidir amb la data de la festivitat de Sant Germà,                   

el 31 de juliol, motiu pel qual va ser adoptat com a patró pel jovent que, com sabem, té una forta implicació en 

el programa d’actes. I també explica la missa que se celebra el dia de l’onomàstica quan l’esdeveniment lúdic 

està en el seu equador. 

El Santuari es troba a peu de la carretera CS-600 que va de 

Bixessarri al Coll de la Gallina. L’actual edifici data de 

principis del segle XX, però hi ha referències que indiquen 

que el lloc de Canòlich ja existia en època medieval (1176),    

ja que la imatge de la Verge, patrona de la parròquia, 

correspon al segle XII, quan un dia d’agost un pastor de 

Bixessarri la va trobar. Tanmateix, el Manual Digest de les 

Valls Neustras de Andorra (1745 - Compilació de la història, 

el govern i els usos i costums d’Andorra, obra de l’Antoni 

Fiter i Rossell), fa esment de “Na. Sra. de Canòlich” com    

un dels tres principals santuaris de les valls d’Andorra, 

juntament amb Meritxell (Canillo) i Sant Antoni de la Grella 

(La Massana). El 1879 es va refer la nau engrandint-la i el 

1923, amb motiu del setè centenari de la troballa de la talla  

de la Verge, es va aixecar l’alçada de la nau i es va remodelar 

la façana, estucant-la i dotant-la d’elements decoratius.          

La talla va ser coronada pel Vaticà l’any 1999. Al seu interior,               

es conserva un retaule barroc del segle XVIII i uns murals       

de ceràmica, obra de l’artista Sergi Mas, que es van ubicar 

com a element decoratiu de forma simultània a la darrera 

remodelació efectuada el 1973, que va consistir en retirar 

l’estucat deixant-la a pedra vista.



Fins al 26 de maig
Exposició - Surrealisme a Catalunya. Els artistes de l’Empordà i Salvador Dalí

ENTRADA GRATUÏTA
Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Exposició - Vides inacabades de Samantha Bosque
ENTRADA GRATUÏTA

Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Els divendres 5, 12 , 19 i 26 de maig
De 10 a 12 h · Taller de ceràmica per a educadors a càrrec de Gemma Piera

PREU DEL TALLER: 40 € (4 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dissabte 6 de maig
10 h · Trofeu de Canòlich de natació

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Ànima... Abraçades! a càrrec de Montse Dulcet
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA  - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 7 de maig 
17.30 h · Ball de tarda organitzat per la Llar de Lòria

Al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Els dilluns, del 8 de maig al 26 de juny
De 18 a 20 h · Taller de pintura sobre seda a càrrec d’Anna Mangot

PREU DEL TALLER: 90 € (7 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Els dimecres 10, 17 i 24 de maig
Taller de Socarrats a càrrec d’Úrsula Borja

Matí de 10 a 12 h / Tarda de 19.30 a 21.30 h

PREU DEL TALLER: 42 € (3 dies)

A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dijous 11 de maig 
18 h · Lliurament dels premis del Concurs de Punts de Llibre

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 14 de maig 
18 h · Espectacle - Dotze mesos a càrrec de les seccions infantils i juvenils de l’Esbart Laurèdia

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dimecres 17 de maig
18 h · Contacontes en francès a càrrec de Terre de lune

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 3 a 10 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Dies 18, 20 i 21 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus 2017

Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig

AMB RESERVA PRÈVIA - CONSULTAR HORARIS

Informació i reserves al tel. 741 545

19 i 20 de maig
Trobada literària transfronterera, Andorra 2017

La pau i els refugiats
Al Centre cultural i de congressos lauredià · Informació a: projectes@comusantjulia.ad o bé al tel. 383 857

Dissabte 20 de maig
11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Coixí de contes a càrrec de Montse Dulcet

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

16.30 h · Exhibicions de natació sincronitzada

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

22 h · Concert de Canòlich a càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians,

l’Orfeó Andorrà i la Coral Rocafort

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 21 de maig
9 h · Trofeu de Canòlich de rítmica

A la pista poliesportiva del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Diumenge 21 de maig
18 h · Representació de l’obra de teatre - L’últim crit

Direcció: Ivana Miño 

Teatre social dividit en dos parts: una pel·lícula i una peça teatral. 

Els intèrprets són usuaris de la Fundació Arrels (gent que viu o ha viscut al carrer),

treballadors i voluntaris de la fundació i actors professionals. 

PREU ENTRADA: 10 €  -  VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.

A l’Auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

El Comú de Sant Julià de Lòria, la Fundació Arrels i el Museu del Tabac uneixen esforços per donar visibilitat a la realitatde les persones 

sense sostre amb la presentació de l’obra de teatre L’últim crit i l’exposició Vides inacabades de Samantha Bosque

que es presenta fins al 26 de maig al Museu del Tabac.

Dimecres 24 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes a les sessions d’escola de natació i cursets

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Dijous 25 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes esports

17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva

18.20 h · Exhibició de kung fu

18.40 h · Exhibició de judo

18.50 h · Exhibició de taekwondo

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

21.30 h · 50a Temporada de Teatre - Infàmia
Autor: Pere Riera / Direcció: Pere Riera 

Repartiment: Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer

VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU DE L’ENTRADA

Normal: 22 €

Posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €

Estudiants (fins a 25 anys):  8 € (fins a exhaurir les localitats destinades)

TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE

Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €

Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 11,50 €

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Divendres 26 de maig
17.30 h · Portes obertes a les sessions de futbol sala

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Mostres de l’Animal Escola de Teatre
20 h · El somni d’una nit d’estiu

21.30 h · La tercera onada
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

e
Dissabte 27  de maig

Mostres de l’Animal Escola de Teatre
17.30 h · Les rialles perdudes del príncep

18.30 h · L’arbre Kirikú
19.30 h · Nassos, nassos, nassis

20.30 h · Joan, el cendrós
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 28  de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich

Al riu d’Os

18 h · Espectacle familiar - Mare vull ser mag
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA)

PREU DE L’ENTRADA

Adults: 6 € / Menors de 12 anys: 3 €

VENDA D’ENTRADES

a www.codetickets.com, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre 

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimarts 30 de maig
20.30 h · Club de lectura

Per a majors de 16 anys

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044
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de culte a Laurèdia:

Un dels tresors que Andorra ofereix als seus habitants i visitants és l’impressionant recull d’art romànic 

repartit en tot el seu territori i del qual la parròquia de Sant Julià de Lòria n’és la capdavantera pel que fa al 

nombre de temples. Però més enllà de les construccions i elements d’aquesta època de la història sense la     

qual Andorra no es podria explicar, Sant Julià de Lòria acull també d’altres edificacions litúrgiques de 

diferents estils que recollim en aquest monogràfic amb motiu de la Diada de la Mare de Déu de Canòlich.               

En total, entre esglésies, capelles i santuaris, són 18 els llocs de culte repartits per tota la parròquia i els cinc 

quarts que la integren als quals farem referència en aquest volum. I ens aproparem a ells a través                           

d’una descripció exhaustiva de les seves característiques de construcció i contingut, però també aportant 

anècdotes relacionades.

Una d’aquestes històries està relacionada amb l’esdeveniment místic i històric per excel·lència de la parròquia: 

la troballa de la talla de la Mare de Déu de Canòlich. Ara fa poc més d’un any, en el marc de la presentació del 

llibre Aspectes de l’Art Popular del polifacètic artista Sergi Mas, el cònsol major de Sant Julià de Lòria,              

Josep Miquel Vila, va desvetllar el que, fins aleshores, havia estat un secret guardat amb molt de zel durant 

quatre dècades: que el rector de la parròquia fins el 1976, mossèn Jaume Argelagós, va encarregar al mateix 

Mas una rèplica de la talla de la Verge de Canòlich.

Veient el que havia passat amb la talla de la Verge de Meritxell durant l’incendi del temple canillenc el 1972 en 

què la figura va desaparèixer de forma misteriosa, el capellà no se’n refiava i per això va fer l’encàrrec que Mas 

va complir amb eficàcia prussiana, ja que la rèplica era idèntica a l’original. Com si d’una premonició es 

TEMPLES

tractés, tres mesos després de l’encàrrec va tenir lloc a Canòlich el robatori de la talla, i els lladres es van endur 

la rèplica pensant-se que era l’original. Per aquesta raó, Argelagós va donar instruccions que el robatori es 

mantingués en secret. “Deia que si els lladres creien que s’havien endut l’original no tornarien a robar-la”, 

explicava Mas en les pàgines del diari Bon Dia l’abril del 2016. Mentrestant, la talla autèntica es va traslladar a 

l’església de Sant Julià i Sant Germà, on encara roman.

I per reforçar la protecció de la talla, el mossèn va encarregar-li una segona còpia, aquesta ja més rudimentària, 

que és la que des d’aleshores veneren els peregrins a Canòlich el darrer dissabte del mes de maig. Una anècdota

que explica que, al mateix temps que es va protegir l’autèntica talla, la rèplica ha d’estar en mans d’algun 

ingenu col·leccionista que de ben segur va encarregar el robatori i que potser encara pensa que posseeix 

l’original. Un encàrrec gens estrany en aquells anys del segle XX en què la banda capitanejada per                                

René Alphonse Van Den Berghe, més conegut com Erik el Belga, va fer autèntics estralls sostraient a la carta

art sacre de nombrosos temples del sud d’Europa. Accions de pel·lícula que li van valer ser reconegut com el 

lladre d’art més important del segle passat. Tot i que cal dir que no està certificat en absolut que fos aquest grup 

el responsable del robatori de Canòlich.  

Sant Julià de Lòria també té l’honor d’acollir les primeres pintures romàniques que hi ha a Andorra, que són 

els murals de Sant Serni de Nagol, descoberts el 1976 arran d’uns treballs de restauració. A banda del valor 

patrimonial i històric que això suposa, la cap d’Àrea de Museus del Govern d’Andorra, Marta Planas, explica 

que “és l’inici, i això permet seguir l’evolució del romànic des de que neix fins que evoluciona cap al gòtic”.

Precisament, aquesta església del Quart de Nagol és protagonista d’una altre episodi curiós ocorregut a 

mitjans de l’any 2002. “Un dia que feia força vent ens va trucar una senyora per dir-nos que estava passejant 

per Nagol i que havia caigut el porxo de l’església de Sant Serni”, relata Planas, que continua dient que “quasi 

no ens ho creiem, però hi vam anar i en arribar vam veure que era veritat, que el vent s’havia emportat tota la 

coberta”. Una coberta que posteriorment va ser restaurada, i que va caure, en part, a causa del fort vent,                

però també per la posició concreta on està construïda l’església. 

Però tornem a les tradicions per explicar l’origen de la construcció de la capella de la Mare de Déu de les Neus 

de Llumeneres. Durant un hivern força rigorós, una allau va emportar-se tot el que va trobar al seu pas de 

Manyat en avall. Tot menys el mas de Llumeneres, els habitants del qual van atribuir l’acció a la verge Maria,                 

a la qual havien dirigit pregàries davant del perill imminent. Com a mostra d’agraïment, la família va prometre 

construir una capella que, segons consta en una acta del 1769, va rebre l’autorització per part del Bisbat 

d’Urgell amb les potestats de dir-hi missa i sepultar els difunts.

Els dos esdeveniments més importants que se celebren a la parròquia són Canòlich i la Festa Major. I encara 

que pugui sorprendre, aquest darrer també té una vessant religiosa, ni que sigui tangencialment. Quan la Festa 

Major va passar a celebrar-se de l’hivern a l’estiu, va coincidir amb la data de la festivitat de Sant Germà,                   

el 31 de juliol, motiu pel qual va ser adoptat com a patró pel jovent que, com sabem, té una forta implicació en 

el programa d’actes. I també explica la missa que se celebra el dia de l’onomàstica quan l’esdeveniment lúdic 

està en el seu equador. 

El Santuari es troba a peu de la carretera CS-600 que va de 

Bixessarri al Coll de la Gallina. L’actual edifici data de 

principis del segle XX, però hi ha referències que indiquen 

que el lloc de Canòlich ja existia en època medieval (1176),    

ja que la imatge de la Verge, patrona de la parròquia, 

correspon al segle XII, quan un dia d’agost un pastor de 

Bixessarri la va trobar. Tanmateix, el Manual Digest de les 

Valls Neustras de Andorra (1745 - Compilació de la història, 

el govern i els usos i costums d’Andorra, obra de l’Antoni 

Fiter i Rossell), fa esment de “Na. Sra. de Canòlich” com    

un dels tres principals santuaris de les valls d’Andorra, 

juntament amb Meritxell (Canillo) i Sant Antoni de la Grella 

(La Massana). El 1879 es va refer la nau engrandint-la i el 

1923, amb motiu del setè centenari de la troballa de la talla  

de la Verge, es va aixecar l’alçada de la nau i es va remodelar 

la façana, estucant-la i dotant-la d’elements decoratius.          

La talla va ser coronada pel Vaticà l’any 1999. Al seu interior,               

es conserva un retaule barroc del segle XVIII i uns murals       

de ceràmica, obra de l’artista Sergi Mas, que es van ubicar 

com a element decoratiu de forma simultània a la darrera 

remodelació efectuada el 1973, que va consistir en retirar 

l’estucat deixant-la a pedra vista.

UN VIATGE INICIAT DE LA MÀ DEL ROMÀNIC



Monogràfic

Fins al 26 de maig
Exposició - Surrealisme a Catalunya. Els artistes de l’Empordà i Salvador Dalí

ENTRADA GRATUÏTA
Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Exposició - Vides inacabades de Samantha Bosque
ENTRADA GRATUÏTA

Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Els divendres 5, 12 , 19 i 26 de maig
De 10 a 12 h · Taller de ceràmica per a educadors a càrrec de Gemma Piera

PREU DEL TALLER: 40 € (4 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dissabte 6 de maig
10 h · Trofeu de Canòlich de natació

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Ànima... Abraçades! a càrrec de Montse Dulcet
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA  - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 7 de maig 
17.30 h · Ball de tarda organitzat per la Llar de Lòria

Al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Els dilluns, del 8 de maig al 26 de juny
De 18 a 20 h · Taller de pintura sobre seda a càrrec d’Anna Mangot

PREU DEL TALLER: 90 € (7 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Els dimecres 10, 17 i 24 de maig
Taller de Socarrats a càrrec d’Úrsula Borja

Matí de 10 a 12 h / Tarda de 19.30 a 21.30 h

PREU DEL TALLER: 42 € (3 dies)

A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dijous 11 de maig 
18 h · Lliurament dels premis del Concurs de Punts de Llibre

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 14 de maig 
18 h · Espectacle - Dotze mesos a càrrec de les seccions infantils i juvenils de l’Esbart Laurèdia

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dimecres 17 de maig
18 h · Contacontes en francès a càrrec de Terre de lune

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 3 a 10 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Dies 18, 20 i 21 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus 2017

Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig

AMB RESERVA PRÈVIA - CONSULTAR HORARIS

Informació i reserves al tel. 741 545

19 i 20 de maig
Trobada literària transfronterera, Andorra 2017

La pau i els refugiats
Al Centre cultural i de congressos lauredià · Informació a: projectes@comusantjulia.ad o bé al tel. 383 857

Dissabte 20 de maig
11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Coixí de contes a càrrec de Montse Dulcet

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

16.30 h · Exhibicions de natació sincronitzada

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

22 h · Concert de Canòlich a càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians,

l’Orfeó Andorrà i la Coral Rocafort

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 21 de maig
9 h · Trofeu de Canòlich de rítmica

A la pista poliesportiva del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Diumenge 21 de maig
18 h · Representació de l’obra de teatre - L’últim crit

Direcció: Ivana Miño 

Teatre social dividit en dos parts: una pel·lícula i una peça teatral. 

Els intèrprets són usuaris de la Fundació Arrels (gent que viu o ha viscut al carrer),

treballadors i voluntaris de la fundació i actors professionals. 

PREU ENTRADA: 10 €  -  VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.

A l’Auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

El Comú de Sant Julià de Lòria, la Fundació Arrels i el Museu del Tabac uneixen esforços per donar visibilitat a la realitatde les persones 

sense sostre amb la presentació de l’obra de teatre L’últim crit i l’exposició Vides inacabades de Samantha Bosque

que es presenta fins al 26 de maig al Museu del Tabac.

Dimecres 24 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes a les sessions d’escola de natació i cursets

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Dijous 25 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes esports

17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva

18.20 h · Exhibició de kung fu

18.40 h · Exhibició de judo

18.50 h · Exhibició de taekwondo

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

21.30 h · 50a Temporada de Teatre - Infàmia
Autor: Pere Riera / Direcció: Pere Riera 

Repartiment: Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer

VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU DE L’ENTRADA

Normal: 22 €

Posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €

Estudiants (fins a 25 anys):  8 € (fins a exhaurir les localitats destinades)

TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE

Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €

Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 11,50 €

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Divendres 26 de maig
17.30 h · Portes obertes a les sessions de futbol sala

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Mostres de l’Animal Escola de Teatre
20 h · El somni d’una nit d’estiu

21.30 h · La tercera onada
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Dissabte 27  de maig
Mostres de l’Animal Escola de Teatre
17.30 h · Les rialles perdudes del príncep

18.30 h · L’arbre Kirikú
19.30 h · Nassos, nassos, nassis

20.30 h · Joan, el cendrós
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 28  de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich

Al riu d’Os

18 h · Espectacle familiar - Mare vull ser mag
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA)

PREU DE L’ENTRADA

Adults: 6 € / Menors de 12 anys: 3 €

VENDA D’ENTRADES

a www.codetickets.com, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre 

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimarts 30 de maig
20.30 h · Club de lectura

Per a majors de 16 anys

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Un dels tresors que Andorra ofereix als seus habitants i visitants és l’impressionant recull d’art romànic 

repartit en tot el seu territori i del qual la parròquia de Sant Julià de Lòria n’és la capdavantera pel que fa al 

nombre de temples. Però més enllà de les construccions i elements d’aquesta època de la història sense la     

qual Andorra no es podria explicar, Sant Julià de Lòria acull també d’altres edificacions litúrgiques de 

diferents estils que recollim en aquest monogràfic amb motiu de la Diada de la Mare de Déu de Canòlich.               

En total, entre esglésies, capelles i santuaris, són 18 els llocs de culte repartits per tota la parròquia i els cinc 

quarts que la integren als quals farem referència en aquest volum. I ens aproparem a ells a través                           

d’una descripció exhaustiva de les seves característiques de construcció i contingut, però també aportant 

anècdotes relacionades.

Una d’aquestes històries està relacionada amb l’esdeveniment místic i històric per excel·lència de la parròquia: 

la troballa de la talla de la Mare de Déu de Canòlich. Ara fa poc més d’un any, en el marc de la presentació del 

llibre Aspectes de l’Art Popular del polifacètic artista Sergi Mas, el cònsol major de Sant Julià de Lòria,              

Josep Miquel Vila, va desvetllar el que, fins aleshores, havia estat un secret guardat amb molt de zel durant 

quatre dècades: que el rector de la parròquia fins el 1976, mossèn Jaume Argelagós, va encarregar al mateix 

Mas una rèplica de la talla de la Verge de Canòlich.

Veient el que havia passat amb la talla de la Verge de Meritxell durant l’incendi del temple canillenc el 1972 en 

què la figura va desaparèixer de forma misteriosa, el capellà no se’n refiava i per això va fer l’encàrrec que Mas 

va complir amb eficàcia prussiana, ja que la rèplica era idèntica a l’original. Com si d’una premonició es 

tractés, tres mesos després de l’encàrrec va tenir lloc a Canòlich el robatori de la talla, i els lladres es van endur 

la rèplica pensant-se que era l’original. Per aquesta raó, Argelagós va donar instruccions que el robatori es 

mantingués en secret. “Deia que si els lladres creien que s’havien endut l’original no tornarien a robar-la”, 

explicava Mas en les pàgines del diari Bon Dia l’abril del 2016. Mentrestant, la talla autèntica es va traslladar a 

l’església de Sant Julià i Sant Germà, on encara roman.

I per reforçar la protecció de la talla, el mossèn va encarregar-li una segona còpia, aquesta ja més rudimentària, 

que és la que des d’aleshores veneren els peregrins a Canòlich el darrer dissabte del mes de maig. Una anècdota

que explica que, al mateix temps que es va protegir l’autèntica talla, la rèplica ha d’estar en mans d’algun 

ingenu col·leccionista que de ben segur va encarregar el robatori i que potser encara pensa que posseeix 

l’original. Un encàrrec gens estrany en aquells anys del segle XX en què la banda capitanejada per                                

René Alphonse Van Den Berghe, més conegut com Erik el Belga, va fer autèntics estralls sostraient a la carta

art sacre de nombrosos temples del sud d’Europa. Accions de pel·lícula que li van valer ser reconegut com el 

lladre d’art més important del segle passat. Tot i que cal dir que no està certificat en absolut que fos aquest grup 

el responsable del robatori de Canòlich.  

Sant Julià de Lòria també té l’honor d’acollir les primeres pintures romàniques que hi ha a Andorra, que són 

els murals de Sant Serni de Nagol, descoberts el 1976 arran d’uns treballs de restauració. A banda del valor 

patrimonial i històric que això suposa, la cap d’Àrea de Museus del Govern d’Andorra, Marta Planas, explica 

que “és l’inici, i això permet seguir l’evolució del romànic des de que neix fins que evoluciona cap al gòtic”.

Precisament, aquesta església del Quart de Nagol és protagonista d’una altre episodi curiós ocorregut a 

mitjans de l’any 2002. “Un dia que feia força vent ens va trucar una senyora per dir-nos que estava passejant 

per Nagol i que havia caigut el porxo de l’església de Sant Serni”, relata Planas, que continua dient que “quasi 

no ens ho creiem, però hi vam anar i en arribar vam veure que era veritat, que el vent s’havia emportat tota la 

coberta”. Una coberta que posteriorment va ser restaurada, i que va caure, en part, a causa del fort vent,                

però també per la posició concreta on està construïda l’església. 

Però tornem a les tradicions per explicar l’origen de la construcció de la capella de la Mare de Déu de les Neus 

de Llumeneres. Durant un hivern força rigorós, una allau va emportar-se tot el que va trobar al seu pas de 

Manyat en avall. Tot menys el mas de Llumeneres, els habitants del qual van atribuir l’acció a la verge Maria,                 

a la qual havien dirigit pregàries davant del perill imminent. Com a mostra d’agraïment, la família va prometre 

construir una capella que, segons consta en una acta del 1769, va rebre l’autorització per part del Bisbat 

d’Urgell amb les potestats de dir-hi missa i sepultar els difunts.

Els dos esdeveniments més importants que se celebren a la parròquia són Canòlich i la Festa Major. I encara 

que pugui sorprendre, aquest darrer també té una vessant religiosa, ni que sigui tangencialment. Quan la Festa 

Major va passar a celebrar-se de l’hivern a l’estiu, va coincidir amb la data de la festivitat de Sant Germà,                   

el 31 de juliol, motiu pel qual va ser adoptat com a patró pel jovent que, com sabem, té una forta implicació en 

el programa d’actes. I també explica la missa que se celebra el dia de l’onomàstica quan l’esdeveniment lúdic 

està en el seu equador. 

El Santuari es troba a peu de la carretera CS-600 que va de 

Bixessarri al Coll de la Gallina. L’actual edifici data de 

principis del segle XX, però hi ha referències que indiquen 

que el lloc de Canòlich ja existia en època medieval (1176),    

ja que la imatge de la Verge, patrona de la parròquia, 

correspon al segle XII, quan un dia d’agost un pastor de 

Bixessarri la va trobar. Tanmateix, el Manual Digest de les 

Valls Neustras de Andorra (1745 - Compilació de la història, 

el govern i els usos i costums d’Andorra, obra de l’Antoni 

Fiter i Rossell), fa esment de “Na. Sra. de Canòlich” com    

un dels tres principals santuaris de les valls d’Andorra, 

juntament amb Meritxell (Canillo) i Sant Antoni de la Grella 

(La Massana). El 1879 es va refer la nau engrandint-la i el 

1923, amb motiu del setè centenari de la troballa de la talla  

de la Verge, es va aixecar l’alçada de la nau i es va remodelar 

la façana, estucant-la i dotant-la d’elements decoratius.          

La talla va ser coronada pel Vaticà l’any 1999. Al seu interior,               

es conserva un retaule barroc del segle XVIII i uns murals       

de ceràmica, obra de l’artista Sergi Mas, que es van ubicar 

com a element decoratiu de forma simultània a la darrera 

remodelació efectuada el 1973, que va consistir en retirar 

l’estucat deixant-la a pedra vista.



Monogràfic

Fins al 26 de maig
Exposició - Surrealisme a Catalunya. Els artistes de l’Empordà i Salvador Dalí

ENTRADA GRATUÏTA
Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Exposició - Vides inacabades de Samantha Bosque
ENTRADA GRATUÏTA

Al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig 

Els divendres 5, 12 , 19 i 26 de maig
De 10 a 12 h · Taller de ceràmica per a educadors a càrrec de Gemma Piera

PREU DEL TALLER: 40 € (4 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dissabte 6 de maig
10 h · Trofeu de Canòlich de natació

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Ànima... Abraçades! a càrrec de Montse Dulcet
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA  - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 7 de maig 
17.30 h · Ball de tarda organitzat per la Llar de Lòria

Al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

Els dilluns, del 8 de maig al 26 de juny
De 18 a 20 h · Taller de pintura sobre seda a càrrec d’Anna Mangot

PREU DEL TALLER: 90 € (7 dies)
A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Els dimecres 10, 17 i 24 de maig
Taller de Socarrats a càrrec d’Úrsula Borja

Matí de 10 a 12 h / Tarda de 19.30 a 21.30 h

PREU DEL TALLER: 42 € (3 dies)

A l’Escola d’Art del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dijous 11 de maig 
18 h · Lliurament dels premis del Concurs de Punts de Llibre

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Diumenge 14 de maig 
18 h · Espectacle - Dotze mesos a càrrec de les seccions infantils i juvenils de l’Esbart Laurèdia

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Dimecres 17 de maig
18 h · Contacontes en francès a càrrec de Terre de lune

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 3 a 10 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Dies 18, 20 i 21 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus 2017

Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga fàbrica Reig

AMB RESERVA PRÈVIA - CONSULTAR HORARIS

Informació i reserves al tel. 741 545

19 i 20 de maig
Trobada literària transfronterera, Andorra 2017

La pau i els refugiats
Al Centre cultural i de congressos lauredià · Informació a: projectes@comusantjulia.ad o bé al tel. 383 857

Dissabte 20 de maig
11 h · Contacontes Nascuts per Llegir - Coixí de contes a càrrec de Montse Dulcet

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA - PLACES LIMITADES (Infants de 0 a 3 anys i els seus acompanyants)

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

16.30 h · Exhibicions de natació sincronitzada

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

22 h · Concert de Canòlich a càrrec de la Coral de Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians,

l’Orfeó Andorrà i la Coral Rocafort

ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 21 de maig
9 h · Trofeu de Canòlich de rítmica

A la pista poliesportiva del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Diumenge 21 de maig
18 h · Representació de l’obra de teatre - L’últim crit

Direcció: Ivana Miño 

Teatre social dividit en dos parts: una pel·lícula i una peça teatral. 

Els intèrprets són usuaris de la Fundació Arrels (gent que viu o ha viscut al carrer),

treballadors i voluntaris de la fundació i actors professionals. 

PREU ENTRADA: 10 €  -  VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle.

A l’Auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

El Comú de Sant Julià de Lòria, la Fundació Arrels i el Museu del Tabac uneixen esforços per donar visibilitat a la realitatde les persones 

sense sostre amb la presentació de l’obra de teatre L’últim crit i l’exposició Vides inacabades de Samantha Bosque

que es presenta fins al 26 de maig al Museu del Tabac.

Dimecres 24 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes a les sessions d’escola de natació i cursets

A la piscina del Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Dijous 25 de maig
A partir de les 17.30 h · Portes obertes esports

17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva

18.20 h · Exhibició de kung fu

18.40 h · Exhibició de judo

18.50 h · Exhibició de taekwondo

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

21.30 h · 50a Temporada de Teatre - Infàmia
Autor: Pere Riera / Direcció: Pere Riera 

Repartiment: Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer

VENDA D’ENTRADES

a www.morabanc.ad/entrades, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU DE L’ENTRADA

Normal: 22 €

Posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €

Estudiants (fins a 25 anys):  8 € (fins a exhaurir les localitats destinades)

TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE

Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €

Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (fins a 25 anys): 11,50 €

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià · Informació al tel. 744 044

Divendres 26 de maig
17.30 h · Portes obertes a les sessions de futbol sala

Al Centre Esportiu · Informació al tel. 743 700

Mostres de l’Animal Escola de Teatre
20 h · El somni d’una nit d’estiu

21.30 h · La tercera onada
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

e
Dissabte 27  de maig

Mostres de l’Animal Escola de Teatre
17.30 h · Les rialles perdudes del príncep

18.30 h · L’arbre Kirikú
19.30 h · Nassos, nassos, nassis

20.30 h · Joan, el cendrós
ENTRADA GRATUÏTA

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Diumenge 28  de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich

Al riu d’Os

18 h · Espectacle familiar - Mare vull ser mag
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA)

PREU DE L’ENTRADA

Adults: 6 € / Menors de 12 anys: 3 €

VENDA D’ENTRADES

a www.codetickets.com, al Centre cultural i de congressos lauredià i a la taquilla del teatre 

des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

A l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià

Dimarts 30 de maig
20.30 h · Club de lectura

Per a majors de 16 anys

A la Biblioteca Comunal Universitària · Informació al tel. 744 044

Un dels tresors que Andorra ofereix als seus habitants i visitants és l’impressionant recull d’art romànic 

repartit en tot el seu territori i del qual la parròquia de Sant Julià de Lòria n’és la capdavantera pel que fa al 

nombre de temples. Però més enllà de les construccions i elements d’aquesta època de la història sense la     

qual Andorra no es podria explicar, Sant Julià de Lòria acull també d’altres edificacions litúrgiques de 

diferents estils que recollim en aquest monogràfic amb motiu de la Diada de la Mare de Déu de Canòlich.               

En total, entre esglésies, capelles i santuaris, són 18 els llocs de culte repartits per tota la parròquia i els cinc 

quarts que la integren als quals farem referència en aquest volum. I ens aproparem a ells a través                           

d’una descripció exhaustiva de les seves característiques de construcció i contingut, però també aportant 

anècdotes relacionades.

Una d’aquestes històries està relacionada amb l’esdeveniment místic i històric per excel·lència de la parròquia: 

la troballa de la talla de la Mare de Déu de Canòlich. Ara fa poc més d’un any, en el marc de la presentació del 

llibre Aspectes de l’Art Popular del polifacètic artista Sergi Mas, el cònsol major de Sant Julià de Lòria,              

Josep Miquel Vila, va desvetllar el que, fins aleshores, havia estat un secret guardat amb molt de zel durant 

quatre dècades: que el rector de la parròquia fins el 1976, mossèn Jaume Argelagós, va encarregar al mateix 

Mas una rèplica de la talla de la Verge de Canòlich.

Veient el que havia passat amb la talla de la Verge de Meritxell durant l’incendi del temple canillenc el 1972 en 

què la figura va desaparèixer de forma misteriosa, el capellà no se’n refiava i per això va fer l’encàrrec que Mas 

va complir amb eficàcia prussiana, ja que la rèplica era idèntica a l’original. Com si d’una premonició es 

tractés, tres mesos després de l’encàrrec va tenir lloc a Canòlich el robatori de la talla, i els lladres es van endur 

la rèplica pensant-se que era l’original. Per aquesta raó, Argelagós va donar instruccions que el robatori es 

mantingués en secret. “Deia que si els lladres creien que s’havien endut l’original no tornarien a robar-la”, 

explicava Mas en les pàgines del diari Bon Dia l’abril del 2016. Mentrestant, la talla autèntica es va traslladar a 

l’església de Sant Julià i Sant Germà, on encara roman.

I per reforçar la protecció de la talla, el mossèn va encarregar-li una segona còpia, aquesta ja més rudimentària, 

que és la que des d’aleshores veneren els peregrins a Canòlich el darrer dissabte del mes de maig. Una anècdota

que explica que, al mateix temps que es va protegir l’autèntica talla, la rèplica ha d’estar en mans d’algun 

ingenu col·leccionista que de ben segur va encarregar el robatori i que potser encara pensa que posseeix 

l’original. Un encàrrec gens estrany en aquells anys del segle XX en què la banda capitanejada per                                

René Alphonse Van Den Berghe, més conegut com Erik el Belga, va fer autèntics estralls sostraient a la carta

art sacre de nombrosos temples del sud d’Europa. Accions de pel·lícula que li van valer ser reconegut com el 

lladre d’art més important del segle passat. Tot i que cal dir que no està certificat en absolut que fos aquest grup 

el responsable del robatori de Canòlich.  

Sant Julià de Lòria també té l’honor d’acollir les primeres pintures romàniques que hi ha a Andorra, que són 

els murals de Sant Serni de Nagol, descoberts el 1976 arran d’uns treballs de restauració. A banda del valor 

patrimonial i històric que això suposa, la cap d’Àrea de Museus del Govern d’Andorra, Marta Planas, explica 

que “és l’inici, i això permet seguir l’evolució del romànic des de que neix fins que evoluciona cap al gòtic”.

Precisament, aquesta església del Quart de Nagol és protagonista d’una altre episodi curiós ocorregut a 

mitjans de l’any 2002. “Un dia que feia força vent ens va trucar una senyora per dir-nos que estava passejant 

per Nagol i que havia caigut el porxo de l’església de Sant Serni”, relata Planas, que continua dient que “quasi 

no ens ho creiem, però hi vam anar i en arribar vam veure que era veritat, que el vent s’havia emportat tota la 

coberta”. Una coberta que posteriorment va ser restaurada, i que va caure, en part, a causa del fort vent,                

però també per la posició concreta on està construïda l’església. 

Però tornem a les tradicions per explicar l’origen de la construcció de la capella de la Mare de Déu de les Neus 

de Llumeneres. Durant un hivern força rigorós, una allau va emportar-se tot el que va trobar al seu pas de 

Manyat en avall. Tot menys el mas de Llumeneres, els habitants del qual van atribuir l’acció a la verge Maria,                 

a la qual havien dirigit pregàries davant del perill imminent. Com a mostra d’agraïment, la família va prometre 

construir una capella que, segons consta en una acta del 1769, va rebre l’autorització per part del Bisbat 

d’Urgell amb les potestats de dir-hi missa i sepultar els difunts.

Els dos esdeveniments més importants que se celebren a la parròquia són Canòlich i la Festa Major. I encara 

que pugui sorprendre, aquest darrer també té una vessant religiosa, ni que sigui tangencialment. Quan la Festa 

Major va passar a celebrar-se de l’hivern a l’estiu, va coincidir amb la data de la festivitat de Sant Germà,                   

el 31 de juliol, motiu pel qual va ser adoptat com a patró pel jovent que, com sabem, té una forta implicació en 

el programa d’actes. I també explica la missa que se celebra el dia de l’onomàstica quan l’esdeveniment lúdic 

està en el seu equador. 

El Santuari es troba a peu de la carretera CS-600 que va de 

Bixessarri al Coll de la Gallina. L’actual edifici data de 

principis del segle XX, però hi ha referències que indiquen 

que el lloc de Canòlich ja existia en època medieval (1176),    

ja que la imatge de la Verge, patrona de la parròquia, 

correspon al segle XII, quan un dia d’agost un pastor de 

Bixessarri la va trobar. Tanmateix, el Manual Digest de les 

Valls Neustras de Andorra (1745 - Compilació de la història, 

el govern i els usos i costums d’Andorra, obra de l’Antoni 

Fiter i Rossell), fa esment de “Na. Sra. de Canòlich” com    

un dels tres principals santuaris de les valls d’Andorra, 

juntament amb Meritxell (Canillo) i Sant Antoni de la Grella 

(La Massana). El 1879 es va refer la nau engrandint-la i el 

1923, amb motiu del setè centenari de la troballa de la talla  

de la Verge, es va aixecar l’alçada de la nau i es va remodelar 

la façana, estucant-la i dotant-la d’elements decoratius.          

La talla va ser coronada pel Vaticà l’any 1999. Al seu interior,               

es conserva un retaule barroc del segle XVIII i uns murals       

de ceràmica, obra de l’artista Sergi Mas, que es van ubicar 

com a element decoratiu de forma simultània a la darrera 

remodelació efectuada el 1973, que va consistir en retirar 

l’estucat deixant-la a pedra vista.
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l’església de Sant Julià i Sant Germà, on encara roman.

I per reforçar la protecció de la talla, el mossèn va encarregar-li una segona còpia, aquesta ja més rudimentària, 
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lladre d’art més important del segle passat. Tot i que cal dir que no està certificat en absolut que fos aquest grup 
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Bixessarri la va trobar. Tanmateix, el Manual Digest de les 

Valls Neustras de Andorra (1745 - Compilació de la història, 

el govern i els usos i costums d’Andorra, obra de l’Antoni 
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juntament amb Meritxell (Canillo) i Sant Antoni de la Grella 

(La Massana). El 1879 es va refer la nau engrandint-la i el 

1923, amb motiu del setè centenari de la troballa de la talla  
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es conserva un retaule barroc del segle XVIII i uns murals       
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com a element decoratiu de forma simultània a la darrera 

remodelació efectuada el 1973, que va consistir en retirar 

l’estucat deixant-la a pedra vista.

SANTUARI DE CANÒLICH



Un dels tresors que Andorra ofereix als seus habitants i visitants és l’impressionant recull d’art romànic 

repartit en tot el seu territori i del qual la parròquia de Sant Julià de Lòria n’és la capdavantera pel que fa al 

nombre de temples. Però més enllà de les construccions i elements d’aquesta època de la història sense la     

qual Andorra no es podria explicar, Sant Julià de Lòria acull també d’altres edificacions litúrgiques de 

diferents estils que recollim en aquest monogràfic amb motiu de la Diada de la Mare de Déu de Canòlich.               

En total, entre esglésies, capelles i santuaris, són 18 els llocs de culte repartits per tota la parròquia i els cinc 

quarts que la integren als quals farem referència en aquest volum. I ens aproparem a ells a través                           

d’una descripció exhaustiva de les seves característiques de construcció i contingut, però també aportant 

anècdotes relacionades.

Una d’aquestes històries està relacionada amb l’esdeveniment místic i històric per excel·lència de la parròquia: 

la troballa de la talla de la Mare de Déu de Canòlich. Ara fa poc més d’un any, en el marc de la presentació del 

llibre Aspectes de l’Art Popular del polifacètic artista Sergi Mas, el cònsol major de Sant Julià de Lòria,              

Josep Miquel Vila, va desvetllar el que, fins aleshores, havia estat un secret guardat amb molt de zel durant 

quatre dècades: que el rector de la parròquia fins el 1976, mossèn Jaume Argelagós, va encarregar al mateix 

Mas una rèplica de la talla de la Verge de Canòlich.

Veient el que havia passat amb la talla de la Verge de Meritxell durant l’incendi del temple canillenc el 1972 en 

què la figura va desaparèixer de forma misteriosa, el capellà no se’n refiava i per això va fer l’encàrrec que Mas 

va complir amb eficàcia prussiana, ja que la rèplica era idèntica a l’original. Com si d’una premonició es 

tractés, tres mesos després de l’encàrrec va tenir lloc a Canòlich el robatori de la talla, i els lladres es van endur 

la rèplica pensant-se que era l’original. Per aquesta raó, Argelagós va donar instruccions que el robatori es 

mantingués en secret. “Deia que si els lladres creien que s’havien endut l’original no tornarien a robar-la”, 

explicava Mas en les pàgines del diari Bon Dia l’abril del 2016. Mentrestant, la talla autèntica es va traslladar a 

l’església de Sant Julià i Sant Germà, on encara roman.

I per reforçar la protecció de la talla, el mossèn va encarregar-li una segona còpia, aquesta ja més rudimentària, 

que és la que des d’aleshores veneren els peregrins a Canòlich el darrer dissabte del mes de maig. Una anècdota

que explica que, al mateix temps que es va protegir l’autèntica talla, la rèplica ha d’estar en mans d’algun 

ingenu col·leccionista que de ben segur va encarregar el robatori i que potser encara pensa que posseeix 

l’original. Un encàrrec gens estrany en aquells anys del segle XX en què la banda capitanejada per                                

René Alphonse Van Den Berghe, més conegut com Erik el Belga, va fer autèntics estralls sostraient a la carta

art sacre de nombrosos temples del sud d’Europa. Accions de pel·lícula que li van valer ser reconegut com el 

lladre d’art més important del segle passat. Tot i que cal dir que no està certificat en absolut que fos aquest grup 

el responsable del robatori de Canòlich.  

Sant Julià de Lòria també té l’honor d’acollir les primeres pintures romàniques que hi ha a Andorra, que són 

els murals de Sant Serni de Nagol, descoberts el 1976 arran d’uns treballs de restauració. A banda del valor 

patrimonial i històric que això suposa, la cap d’Àrea de Museus del Govern d’Andorra, Marta Planas, explica 

que “és l’inici, i això permet seguir l’evolució del romànic des de que neix fins que evoluciona cap al gòtic”.

Precisament, aquesta església del Quart de Nagol és protagonista d’una altre episodi curiós ocorregut a 

mitjans de l’any 2002. “Un dia que feia força vent ens va trucar una senyora per dir-nos que estava passejant 

per Nagol i que havia caigut el porxo de l’església de Sant Serni”, relata Planas, que continua dient que “quasi 

no ens ho creiem, però hi vam anar i en arribar vam veure que era veritat, que el vent s’havia emportat tota la 

coberta”. Una coberta que posteriorment va ser restaurada, i que va caure, en part, a causa del fort vent,                

però també per la posició concreta on està construïda l’església. 

Però tornem a les tradicions per explicar l’origen de la construcció de la capella de la Mare de Déu de les Neus 

de Llumeneres. Durant un hivern força rigorós, una allau va emportar-se tot el que va trobar al seu pas de 

Manyat en avall. Tot menys el mas de Llumeneres, els habitants del qual van atribuir l’acció a la verge Maria,                 

a la qual havien dirigit pregàries davant del perill imminent. Com a mostra d’agraïment, la família va prometre 

construir una capella que, segons consta en una acta del 1769, va rebre l’autorització per part del Bisbat 

d’Urgell amb les potestats de dir-hi missa i sepultar els difunts.

Els dos esdeveniments més importants que se celebren a la parròquia són Canòlich i la Festa Major. I encara 

que pugui sorprendre, aquest darrer també té una vessant religiosa, ni que sigui tangencialment. Quan la Festa 

Major va passar a celebrar-se de l’hivern a l’estiu, va coincidir amb la data de la festivitat de Sant Germà,                   

el 31 de juliol, motiu pel qual va ser adoptat com a patró pel jovent que, com sabem, té una forta implicació en 

el programa d’actes. I també explica la missa que se celebra el dia de l’onomàstica quan l’esdeveniment lúdic 

està en el seu equador. 

El Santuari es troba a peu de la carretera CS-600 que va de 

Bixessarri al Coll de la Gallina. L’actual edifici data de 

principis del segle XX, però hi ha referències que indiquen 

que el lloc de Canòlich ja existia en època medieval (1176),    

ja que la imatge de la Verge, patrona de la parròquia, 

correspon al segle XII, quan un dia d’agost un pastor de 

Bixessarri la va trobar. Tanmateix, el Manual Digest de les 

Valls Neustras de Andorra (1745 - Compilació de la història, 

el govern i els usos i costums d’Andorra, obra de l’Antoni 

Fiter i Rossell), fa esment de “Na. Sra. de Canòlich” com    

un dels tres principals santuaris de les valls d’Andorra, 

juntament amb Meritxell (Canillo) i Sant Antoni de la Grella 

(La Massana). El 1879 es va refer la nau engrandint-la i el 

1923, amb motiu del setè centenari de la troballa de la talla  

de la Verge, es va aixecar l’alçada de la nau i es va remodelar 

la façana, estucant-la i dotant-la d’elements decoratius.          

La talla va ser coronada pel Vaticà l’any 1999. Al seu interior,               

es conserva un retaule barroc del segle XVIII i uns murals       

de ceràmica, obra de l’artista Sergi Mas, que es van ubicar 

com a element decoratiu de forma simultània a la darrera 

remodelació efectuada el 1973, que va consistir en retirar 

l’estucat deixant-la a pedra vista.

Monogràfic

L’església de Sant Esteve de Bixessarri, situada al Quart del mateix nom, és un temple de planta rectangular, sense absis 

i amb coberta de dues aigües. Té un campanar de paret i porxo, i la nau està emblanquinada amb la porta oberta a l’oest i 

quatre finestres possiblement de dues èpoques diferents, que il·luminen els punts clau de la litúrgia: l’altar, la nau i el cor. 

La coberta de la nau és de bigues de fusta vista. La porta presenta la llinda, els muntants, la faixa i les testeres decorades 

amb sanefes. A la llinda hi figura la data de 1701. L’espai de l’absis, a un nivell superior respecte el terra de la nau,              

està presidit per un retaule barroc del segle XVIII dedicat a Sant Esteve, que va ser objecte d’una doble restauració,                   

la primera a finals dels anys 80 del segle passat i la segona a inicis del present. Està construïda amb pedres de mida mitjana 

i petita, disposades més o menys en filades. És una de les esglésies de la parròquia que ha estat objecte de restauració per 

part de Patrimoni Cultural del Govern.

SANT ESTEVE DE BIXESSARRI



e

Un dels tresors que Andorra ofereix als seus habitants i visitants és l’impressionant recull d’art romànic 

repartit en tot el seu territori i del qual la parròquia de Sant Julià de Lòria n’és la capdavantera pel que fa al 

nombre de temples. Però més enllà de les construccions i elements d’aquesta època de la història sense la     

qual Andorra no es podria explicar, Sant Julià de Lòria acull també d’altres edificacions litúrgiques de 

diferents estils que recollim en aquest monogràfic amb motiu de la Diada de la Mare de Déu de Canòlich.               

En total, entre esglésies, capelles i santuaris, són 18 els llocs de culte repartits per tota la parròquia i els cinc 

quarts que la integren als quals farem referència en aquest volum. I ens aproparem a ells a través                           

d’una descripció exhaustiva de les seves característiques de construcció i contingut, però també aportant 

anècdotes relacionades.

Una d’aquestes històries està relacionada amb l’esdeveniment místic i històric per excel·lència de la parròquia: 

la troballa de la talla de la Mare de Déu de Canòlich. Ara fa poc més d’un any, en el marc de la presentació del 

llibre Aspectes de l’Art Popular del polifacètic artista Sergi Mas, el cònsol major de Sant Julià de Lòria,              

Josep Miquel Vila, va desvetllar el que, fins aleshores, havia estat un secret guardat amb molt de zel durant 

quatre dècades: que el rector de la parròquia fins el 1976, mossèn Jaume Argelagós, va encarregar al mateix 

Mas una rèplica de la talla de la Verge de Canòlich.

Veient el que havia passat amb la talla de la Verge de Meritxell durant l’incendi del temple canillenc el 1972 en 

què la figura va desaparèixer de forma misteriosa, el capellà no se’n refiava i per això va fer l’encàrrec que Mas 

va complir amb eficàcia prussiana, ja que la rèplica era idèntica a l’original. Com si d’una premonició es 

tractés, tres mesos després de l’encàrrec va tenir lloc a Canòlich el robatori de la talla, i els lladres es van endur 

la rèplica pensant-se que era l’original. Per aquesta raó, Argelagós va donar instruccions que el robatori es 

mantingués en secret. “Deia que si els lladres creien que s’havien endut l’original no tornarien a robar-la”, 

explicava Mas en les pàgines del diari Bon Dia l’abril del 2016. Mentrestant, la talla autèntica es va traslladar a 

l’església de Sant Julià i Sant Germà, on encara roman.

I per reforçar la protecció de la talla, el mossèn va encarregar-li una segona còpia, aquesta ja més rudimentària, 

que és la que des d’aleshores veneren els peregrins a Canòlich el darrer dissabte del mes de maig. Una anècdota

que explica que, al mateix temps que es va protegir l’autèntica talla, la rèplica ha d’estar en mans d’algun 

ingenu col·leccionista que de ben segur va encarregar el robatori i que potser encara pensa que posseeix 

l’original. Un encàrrec gens estrany en aquells anys del segle XX en què la banda capitanejada per                                

René Alphonse Van Den Berghe, més conegut com Erik el Belga, va fer autèntics estralls sostraient a la carta

art sacre de nombrosos temples del sud d’Europa. Accions de pel·lícula que li van valer ser reconegut com el 

lladre d’art més important del segle passat. Tot i que cal dir que no està certificat en absolut que fos aquest grup 

el responsable del robatori de Canòlich.  

Sant Julià de Lòria també té l’honor d’acollir les primeres pintures romàniques que hi ha a Andorra, que són 

els murals de Sant Serni de Nagol, descoberts el 1976 arran d’uns treballs de restauració. A banda del valor 

patrimonial i històric que això suposa, la cap d’Àrea de Museus del Govern d’Andorra, Marta Planas, explica 

que “és l’inici, i això permet seguir l’evolució del romànic des de que neix fins que evoluciona cap al gòtic”.

Precisament, aquesta església del Quart de Nagol és protagonista d’una altre episodi curiós ocorregut a 

mitjans de l’any 2002. “Un dia que feia força vent ens va trucar una senyora per dir-nos que estava passejant 

per Nagol i que havia caigut el porxo de l’església de Sant Serni”, relata Planas, que continua dient que “quasi 

no ens ho creiem, però hi vam anar i en arribar vam veure que era veritat, que el vent s’havia emportat tota la 

coberta”. Una coberta que posteriorment va ser restaurada, i que va caure, en part, a causa del fort vent,                

però també per la posició concreta on està construïda l’església. 

Però tornem a les tradicions per explicar l’origen de la construcció de la capella de la Mare de Déu de les Neus 

de Llumeneres. Durant un hivern força rigorós, una allau va emportar-se tot el que va trobar al seu pas de 

Manyat en avall. Tot menys el mas de Llumeneres, els habitants del qual van atribuir l’acció a la verge Maria,                 

a la qual havien dirigit pregàries davant del perill imminent. Com a mostra d’agraïment, la família va prometre 

construir una capella que, segons consta en una acta del 1769, va rebre l’autorització per part del Bisbat 

d’Urgell amb les potestats de dir-hi missa i sepultar els difunts.

Els dos esdeveniments més importants que se celebren a la parròquia són Canòlich i la Festa Major. I encara 

que pugui sorprendre, aquest darrer també té una vessant religiosa, ni que sigui tangencialment. Quan la Festa 

Major va passar a celebrar-se de l’hivern a l’estiu, va coincidir amb la data de la festivitat de Sant Germà,                   

el 31 de juliol, motiu pel qual va ser adoptat com a patró pel jovent que, com sabem, té una forta implicació en 

el programa d’actes. I també explica la missa que se celebra el dia de l’onomàstica quan l’esdeveniment lúdic 

està en el seu equador. 

El Santuari es troba a peu de la carretera CS-600 que va de 

Bixessarri al Coll de la Gallina. L’actual edifici data de 

principis del segle XX, però hi ha referències que indiquen 

que el lloc de Canòlich ja existia en època medieval (1176),    

ja que la imatge de la Verge, patrona de la parròquia, 

correspon al segle XII, quan un dia d’agost un pastor de 

Bixessarri la va trobar. Tanmateix, el Manual Digest de les 

Valls Neustras de Andorra (1745 - Compilació de la història, 

el govern i els usos i costums d’Andorra, obra de l’Antoni 

Fiter i Rossell), fa esment de “Na. Sra. de Canòlich” com    

un dels tres principals santuaris de les valls d’Andorra, 

juntament amb Meritxell (Canillo) i Sant Antoni de la Grella 

(La Massana). El 1879 es va refer la nau engrandint-la i el 

1923, amb motiu del setè centenari de la troballa de la talla  

de la Verge, es va aixecar l’alçada de la nau i es va remodelar 

la façana, estucant-la i dotant-la d’elements decoratius.          

La talla va ser coronada pel Vaticà l’any 1999. Al seu interior,               

es conserva un retaule barroc del segle XVIII i uns murals       

de ceràmica, obra de l’artista Sergi Mas, que es van ubicar 

com a element decoratiu de forma simultània a la darrera 

remodelació efectuada el 1973, que va consistir en retirar 

l’estucat deixant-la a pedra vista.

Monogràfic

SANT MIQUEL DE FONTANEDA

Situada a la part alta del Quart, no hi ha cap document que permeti la datació, però l’arquitectura correspon al final del 

segle XI o principi del XII, en ple romànic. La construcció és austera, sense ornamentacions. Els murs són de pedres de 

mides diverses sense una distribució uniforme. La nau és petita i rectangular, amb un absis semicircular a l’est més baix i 

estret que la nau. L’absis no té cap finestra central, com és habitual. Està il·luminat per una finestra de mig punt al costat 

sud, coberta per una motllura de secció circular i flanquejada per dos blocs quadrats. En l’interior de l’arc de la finestra de 

l’absis hi ha restes d’unes pintures romàniques amb motius florals, obra del Mestre d’Anyós. La porta d’accés és en el mur 

de migjorn. Està coberta amb un arc de mig punt fet de pedra calcària i amb muntants que alternen lloses de pissarra amb 

blocs més grans. A l’interior d’aquesta petita església hi ha una antiga taula d’altar tallada en una sola peça on es 

guardaven relíquies primitives. 

El mur oest està coronat per un campanar d’espadanya de dos ulls. Al centre del mur s’obre una espitllera alta i estreta,      

i al seu damunt un òcul. 



Un dels tresors que Andorra ofereix als seus habitants i visitants és l’impressionant recull d’art romànic 

repartit en tot el seu territori i del qual la parròquia de Sant Julià de Lòria n’és la capdavantera pel que fa al 

nombre de temples. Però més enllà de les construccions i elements d’aquesta època de la història sense la     

qual Andorra no es podria explicar, Sant Julià de Lòria acull també d’altres edificacions litúrgiques de 

diferents estils que recollim en aquest monogràfic amb motiu de la Diada de la Mare de Déu de Canòlich.               

En total, entre esglésies, capelles i santuaris, són 18 els llocs de culte repartits per tota la parròquia i els cinc 

quarts que la integren als quals farem referència en aquest volum. I ens aproparem a ells a través                           

d’una descripció exhaustiva de les seves característiques de construcció i contingut, però també aportant 

anècdotes relacionades.

Una d’aquestes històries està relacionada amb l’esdeveniment místic i històric per excel·lència de la parròquia: 

la troballa de la talla de la Mare de Déu de Canòlich. Ara fa poc més d’un any, en el marc de la presentació del 

llibre Aspectes de l’Art Popular del polifacètic artista Sergi Mas, el cònsol major de Sant Julià de Lòria,              

Josep Miquel Vila, va desvetllar el que, fins aleshores, havia estat un secret guardat amb molt de zel durant 

quatre dècades: que el rector de la parròquia fins el 1976, mossèn Jaume Argelagós, va encarregar al mateix 

Mas una rèplica de la talla de la Verge de Canòlich.

Veient el que havia passat amb la talla de la Verge de Meritxell durant l’incendi del temple canillenc el 1972 en 

què la figura va desaparèixer de forma misteriosa, el capellà no se’n refiava i per això va fer l’encàrrec que Mas 

va complir amb eficàcia prussiana, ja que la rèplica era idèntica a l’original. Com si d’una premonició es 

tractés, tres mesos després de l’encàrrec va tenir lloc a Canòlich el robatori de la talla, i els lladres es van endur 

la rèplica pensant-se que era l’original. Per aquesta raó, Argelagós va donar instruccions que el robatori es 

mantingués en secret. “Deia que si els lladres creien que s’havien endut l’original no tornarien a robar-la”, 

explicava Mas en les pàgines del diari Bon Dia l’abril del 2016. Mentrestant, la talla autèntica es va traslladar a 

l’església de Sant Julià i Sant Germà, on encara roman.

I per reforçar la protecció de la talla, el mossèn va encarregar-li una segona còpia, aquesta ja més rudimentària, 

que és la que des d’aleshores veneren els peregrins a Canòlich el darrer dissabte del mes de maig. Una anècdota

que explica que, al mateix temps que es va protegir l’autèntica talla, la rèplica ha d’estar en mans d’algun 

ingenu col·leccionista que de ben segur va encarregar el robatori i que potser encara pensa que posseeix 

l’original. Un encàrrec gens estrany en aquells anys del segle XX en què la banda capitanejada per                                

René Alphonse Van Den Berghe, més conegut com Erik el Belga, va fer autèntics estralls sostraient a la carta

art sacre de nombrosos temples del sud d’Europa. Accions de pel·lícula que li van valer ser reconegut com el 

lladre d’art més important del segle passat. Tot i que cal dir que no està certificat en absolut que fos aquest grup 

el responsable del robatori de Canòlich.  

Sant Julià de Lòria també té l’honor d’acollir les primeres pintures romàniques que hi ha a Andorra, que són 

els murals de Sant Serni de Nagol, descoberts el 1976 arran d’uns treballs de restauració. A banda del valor 

patrimonial i històric que això suposa, la cap d’Àrea de Museus del Govern d’Andorra, Marta Planas, explica 

que “és l’inici, i això permet seguir l’evolució del romànic des de que neix fins que evoluciona cap al gòtic”.

Precisament, aquesta església del Quart de Nagol és protagonista d’una altre episodi curiós ocorregut a 

mitjans de l’any 2002. “Un dia que feia força vent ens va trucar una senyora per dir-nos que estava passejant 

per Nagol i que havia caigut el porxo de l’església de Sant Serni”, relata Planas, que continua dient que “quasi 

no ens ho creiem, però hi vam anar i en arribar vam veure que era veritat, que el vent s’havia emportat tota la 

coberta”. Una coberta que posteriorment va ser restaurada, i que va caure, en part, a causa del fort vent,                

però també per la posició concreta on està construïda l’església. 

Però tornem a les tradicions per explicar l’origen de la construcció de la capella de la Mare de Déu de les Neus 

de Llumeneres. Durant un hivern força rigorós, una allau va emportar-se tot el que va trobar al seu pas de 

Manyat en avall. Tot menys el mas de Llumeneres, els habitants del qual van atribuir l’acció a la verge Maria,                 

a la qual havien dirigit pregàries davant del perill imminent. Com a mostra d’agraïment, la família va prometre 

construir una capella que, segons consta en una acta del 1769, va rebre l’autorització per part del Bisbat 

d’Urgell amb les potestats de dir-hi missa i sepultar els difunts.

Els dos esdeveniments més importants que se celebren a la parròquia són Canòlich i la Festa Major. I encara 

que pugui sorprendre, aquest darrer també té una vessant religiosa, ni que sigui tangencialment. Quan la Festa 

Major va passar a celebrar-se de l’hivern a l’estiu, va coincidir amb la data de la festivitat de Sant Germà,                   

el 31 de juliol, motiu pel qual va ser adoptat com a patró pel jovent que, com sabem, té una forta implicació en 

el programa d’actes. I també explica la missa que se celebra el dia de l’onomàstica quan l’esdeveniment lúdic 

està en el seu equador. 

El Santuari es troba a peu de la carretera CS-600 que va de 

Bixessarri al Coll de la Gallina. L’actual edifici data de 

principis del segle XX, però hi ha referències que indiquen 

que el lloc de Canòlich ja existia en època medieval (1176),    

ja que la imatge de la Verge, patrona de la parròquia, 

correspon al segle XII, quan un dia d’agost un pastor de 

Bixessarri la va trobar. Tanmateix, el Manual Digest de les 

Valls Neustras de Andorra (1745 - Compilació de la història, 

el govern i els usos i costums d’Andorra, obra de l’Antoni 

Fiter i Rossell), fa esment de “Na. Sra. de Canòlich” com    

un dels tres principals santuaris de les valls d’Andorra, 

juntament amb Meritxell (Canillo) i Sant Antoni de la Grella 

(La Massana). El 1879 es va refer la nau engrandint-la i el 

1923, amb motiu del setè centenari de la troballa de la talla  

de la Verge, es va aixecar l’alçada de la nau i es va remodelar 

la façana, estucant-la i dotant-la d’elements decoratius.          

La talla va ser coronada pel Vaticà l’any 1999. Al seu interior,               

es conserva un retaule barroc del segle XVIII i uns murals       

de ceràmica, obra de l’artista Sergi Mas, que es van ubicar 

com a element decoratiu de forma simultània a la darrera 

remodelació efectuada el 1973, que va consistir en retirar 

l’estucat deixant-la a pedra vista.

Monogràfic

SANT JULIÀ I SANT GERMÀ

És l’església parroquial de Sant Julià de Lòria. D’origen romànic, conserva un campanar d’estil llombard al nord de l’edifici. 

L’absis va ser modificat el segle XVIII i la nau va ser enderrocada i reconstruïda el 1940, seguint l’estil de l’arquitectura de 

granit. És de planta quadrada, amb coberta a quatre vessants de lloses de llicorella. Els seus murs són de blocs de pedra de 

mides regulars units amb morter de calç. La torre és de tres 

pisos que sobresurten de la coberta, amb finestres geminades         

a cada pis i coronades per arcs de mig punt adovellats.                            

Les finestres queden emmarcades a la part superior amb un fris 

de quatre arcuacions cegues. Les finestres del tercer pis van ser 

modificades per col·locar-hi les campanes. 

El 1974 es va ampliar la nau eliminant el comunidor i el cementiri. 

A l’interior es conserven diverses talles romàniques, com ara 

l’original de la Mare de Déu de Canòlich i de la Mare de Déu del 

Remei; una barroca del Crist de Gràcia i els retaules del mateix 

estil de Sant Julià i de la Immaculada, que van ser restaurats    

entre els anys 1999 i 2002. L’any 2012 s’hi va instal·lar una 

imatge de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer, obra de 

l’escultora Rebeca Muñoz, en postura de resar davant l’antic 

retaule de l’església parroquial de Sant Julià. Això recorda que 

l’any 1937 aquesta va ser la primera església d’Andorra que va 

visitar el sant en el seu camí a través dels Pirineus cap al Principat 

d’Andorra, fugint de la persecució religiosa que hi havia a Madrid 

durant la Guerra Civil. 
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Un dels tresors que Andorra ofereix als seus habitants i visitants és l’impressionant recull d’art romànic 

repartit en tot el seu territori i del qual la parròquia de Sant Julià de Lòria n’és la capdavantera pel que fa al 

nombre de temples. Però més enllà de les construccions i elements d’aquesta època de la història sense la     

qual Andorra no es podria explicar, Sant Julià de Lòria acull també d’altres edificacions litúrgiques de 

diferents estils que recollim en aquest monogràfic amb motiu de la Diada de la Mare de Déu de Canòlich.               

En total, entre esglésies, capelles i santuaris, són 18 els llocs de culte repartits per tota la parròquia i els cinc 

quarts que la integren als quals farem referència en aquest volum. I ens aproparem a ells a través                           

d’una descripció exhaustiva de les seves característiques de construcció i contingut, però també aportant 

anècdotes relacionades.

Una d’aquestes històries està relacionada amb l’esdeveniment místic i històric per excel·lència de la parròquia: 

la troballa de la talla de la Mare de Déu de Canòlich. Ara fa poc més d’un any, en el marc de la presentació del 

llibre Aspectes de l’Art Popular del polifacètic artista Sergi Mas, el cònsol major de Sant Julià de Lòria,              

Josep Miquel Vila, va desvetllar el que, fins aleshores, havia estat un secret guardat amb molt de zel durant 

quatre dècades: que el rector de la parròquia fins el 1976, mossèn Jaume Argelagós, va encarregar al mateix 

Mas una rèplica de la talla de la Verge de Canòlich.

Veient el que havia passat amb la talla de la Verge de Meritxell durant l’incendi del temple canillenc el 1972 en 

què la figura va desaparèixer de forma misteriosa, el capellà no se’n refiava i per això va fer l’encàrrec que Mas 

va complir amb eficàcia prussiana, ja que la rèplica era idèntica a l’original. Com si d’una premonició es 

tractés, tres mesos després de l’encàrrec va tenir lloc a Canòlich el robatori de la talla, i els lladres es van endur 

la rèplica pensant-se que era l’original. Per aquesta raó, Argelagós va donar instruccions que el robatori es 

mantingués en secret. “Deia que si els lladres creien que s’havien endut l’original no tornarien a robar-la”, 

explicava Mas en les pàgines del diari Bon Dia l’abril del 2016. Mentrestant, la talla autèntica es va traslladar a 

l’església de Sant Julià i Sant Germà, on encara roman.

I per reforçar la protecció de la talla, el mossèn va encarregar-li una segona còpia, aquesta ja més rudimentària, 

que és la que des d’aleshores veneren els peregrins a Canòlich el darrer dissabte del mes de maig. Una anècdota

que explica que, al mateix temps que es va protegir l’autèntica talla, la rèplica ha d’estar en mans d’algun 

ingenu col·leccionista que de ben segur va encarregar el robatori i que potser encara pensa que posseeix 

l’original. Un encàrrec gens estrany en aquells anys del segle XX en què la banda capitanejada per                                

René Alphonse Van Den Berghe, més conegut com Erik el Belga, va fer autèntics estralls sostraient a la carta

art sacre de nombrosos temples del sud d’Europa. Accions de pel·lícula que li van valer ser reconegut com el 

lladre d’art més important del segle passat. Tot i que cal dir que no està certificat en absolut que fos aquest grup 

el responsable del robatori de Canòlich.  

Sant Julià de Lòria també té l’honor d’acollir les primeres pintures romàniques que hi ha a Andorra, que són 

els murals de Sant Serni de Nagol, descoberts el 1976 arran d’uns treballs de restauració. A banda del valor 

patrimonial i històric que això suposa, la cap d’Àrea de Museus del Govern d’Andorra, Marta Planas, explica 

que “és l’inici, i això permet seguir l’evolució del romànic des de que neix fins que evoluciona cap al gòtic”.

Precisament, aquesta església del Quart de Nagol és protagonista d’una altre episodi curiós ocorregut a 

mitjans de l’any 2002. “Un dia que feia força vent ens va trucar una senyora per dir-nos que estava passejant 

per Nagol i que havia caigut el porxo de l’església de Sant Serni”, relata Planas, que continua dient que “quasi 

no ens ho creiem, però hi vam anar i en arribar vam veure que era veritat, que el vent s’havia emportat tota la 

coberta”. Una coberta que posteriorment va ser restaurada, i que va caure, en part, a causa del fort vent,                

però també per la posició concreta on està construïda l’església. 

Però tornem a les tradicions per explicar l’origen de la construcció de la capella de la Mare de Déu de les Neus 

de Llumeneres. Durant un hivern força rigorós, una allau va emportar-se tot el que va trobar al seu pas de 

Manyat en avall. Tot menys el mas de Llumeneres, els habitants del qual van atribuir l’acció a la verge Maria,                 

a la qual havien dirigit pregàries davant del perill imminent. Com a mostra d’agraïment, la família va prometre 

construir una capella que, segons consta en una acta del 1769, va rebre l’autorització per part del Bisbat 

d’Urgell amb les potestats de dir-hi missa i sepultar els difunts.

Els dos esdeveniments més importants que se celebren a la parròquia són Canòlich i la Festa Major. I encara 

que pugui sorprendre, aquest darrer també té una vessant religiosa, ni que sigui tangencialment. Quan la Festa 

Major va passar a celebrar-se de l’hivern a l’estiu, va coincidir amb la data de la festivitat de Sant Germà,                   

el 31 de juliol, motiu pel qual va ser adoptat com a patró pel jovent que, com sabem, té una forta implicació en 

el programa d’actes. I també explica la missa que se celebra el dia de l’onomàstica quan l’esdeveniment lúdic 

està en el seu equador. 

El Santuari es troba a peu de la carretera CS-600 que va de 

Bixessarri al Coll de la Gallina. L’actual edifici data de 

principis del segle XX, però hi ha referències que indiquen 

que el lloc de Canòlich ja existia en època medieval (1176),    

ja que la imatge de la Verge, patrona de la parròquia, 

correspon al segle XII, quan un dia d’agost un pastor de 

Bixessarri la va trobar. Tanmateix, el Manual Digest de les 

Valls Neustras de Andorra (1745 - Compilació de la història, 

el govern i els usos i costums d’Andorra, obra de l’Antoni 

Fiter i Rossell), fa esment de “Na. Sra. de Canòlich” com    

un dels tres principals santuaris de les valls d’Andorra, 

juntament amb Meritxell (Canillo) i Sant Antoni de la Grella 

(La Massana). El 1879 es va refer la nau engrandint-la i el 

1923, amb motiu del setè centenari de la troballa de la talla  

de la Verge, es va aixecar l’alçada de la nau i es va remodelar 

la façana, estucant-la i dotant-la d’elements decoratius.          

La talla va ser coronada pel Vaticà l’any 1999. Al seu interior,               

es conserva un retaule barroc del segle XVIII i uns murals       

de ceràmica, obra de l’artista Sergi Mas, que es van ubicar 

com a element decoratiu de forma simultània a la darrera 

remodelació efectuada el 1973, que va consistir en retirar 

l’estucat deixant-la a pedra vista.
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És una capella preromànica de construcció molt irregular, en la qual es va emprar el fang per lligar les pedres. Seguint un 

patró habitual en petites construccions d’aquest gènere, es compon d’una sola planta rectangular. El seu absis, més estret 

que la nau, és trapezoïdal i de la mateixa alçada que aquesta. La porta i la finestra són esqueixades per la part interior.               

El mur sud presenta una construcció més acurada que els altres. Al fons de l’absis hi trobem un altar rectangular fet de 

ciment. Al mur sud hi ha una fornícula. Per aguantar la volta es van afegir dos contraforts on acaba la nau i comença 

l’absis. Actualment, al mur occidental hi ha una finestra. És el tipus de construcció pròpia del segle X a Andorra i va ser 

restaurada l’any 1963.

SANT ROMÀ D’AUVINYÀ
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És una església de tradició romànica, malgrat haver estat construïda 

entre els segles XVII i XVIII. Situada al bell mig del Quart d’Aixirivall,   

és de planta rectangular, adaptada al pendent de la muntanya, amb la 

nau coberta amb encavallades de fusta i el campanar d’espadanya amb 

finestral de mig punt. A l’interior de l’església es conserva un retaule 

barroc dedicat a Sant Pere, que va ser restaurat l’any 2009.

SANT PERE D’AIXIRIVALL
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Capella adossada a la façana de cal Llumeneres, i en part integrada en l’estructura de la casa. La nau és de planta 

rectangular, amb absis no visible a l’exterior i emplaçat a l’interior de la casa. La façana principal està orientada a l’oest,   

i d’ella sobresurt un petit campanar d’espadanya. La porta, situada al centre, està flanquejada per dues finestres 

quadrangulars que comparteixen llinda amb la porta, de manera que formen una única obertura en forma de T.                       

La coberta és de dos vessants i té el ràfec que sobresurt per damunt de la façana amb l’extrem de les bigues decorat amb 

boquers. És la capella privada de cal Llumeneres, i va ser aixecada a la vegada que la casa, amb la qual forma una             

unitat arquitectònica. Data de l’any 1769, moment en què els propietaris van obtenir l’autorització episcopal per a la     

seva construcció.

MARE DE DÉU DE LES NEUS
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Aquesta església romànica està ubicada sobre un penya-segat, 

en un sortint rocós que domina la vall de Sant Julià de Lòria 

des de tramuntana, a més de 1000 metres sobre el nivell             

del mar. És de planta rectangular, absis semicircular, de 

construcció senzilla. Apareix esmentada per primera vegada 

en un document del 1048. L’any 1981 els serveis de Patrimoni 

Cultural van endegar la reconstrucció que podem veure 

actualment, ja que es trobava en ruïna, únicament 

conservant-se els murs laterals i l’absis. El mur de la façana, 

amb la porta i campanar d’espadanya d’un sol forat, està 

reconstruït sense tenir documentació sobre l’arquitectura 

original. Per dur-la a terme es van fer dues campanyes 

d’excavacions, que a més de permetre recuperar part de l’altar 

original, el basament i l’ara, van treure a la llum restes 

ceràmiques, monedes i una necròpoli. La planta és 

rectangular i irregular, amb una orientació condicionada pel 

terreny. Només s’hi pot accedir pel costat est, on és la porta,      

i l’absis -semicircular, cobert amb una volta de quart d’esfera   

i amb lloses de llicorella- és a l’oest, en contra del que és 

habitual. En el centre s’obre una finestra. A l’interior,                 

el presbiteri és estret i realçat. Està cobert amb una volta               

de canó que acaba a cada banda amb unes fornícules cobertes 

amb volta de quart d’esfera.

SANT MARTÍ DE NAGOL
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L’església romànica de Sant Serni de Nagol es troba en un indret estratègic des d’on es domina tota la vall de Sant Julià 

de Lòria. Va ser edificada l’any 1055, data que figura en l’acta de consagració que va ser trobada en una lipsanoteca a 

l’interior de l’altar, signada pel bisbe de la Seu d’Urgell, Guillem Guifré. Es tracta d’una edificació de dimensions 

reduïdes que segueix l’esquema arquitectònic propi de les esglésies romàniques andorranes: nau rectangular amb 

coberta de fusta i absis semicircular. Presenta un campanar d’espadanya amb doble obertura i un porxo afegit 

probablement en l’època moderna. A l’interior, amb un absis cobert amb volta de quart d’esfera, s’hi conserva l’altar 

original i part de la decoració romànica (s. XII-XIII). Del mobiliari litúrgic en destaca una creu espinosa processional de 

fusta, ubicada al Centre d’Interpretació de l’Art Romànic de Pal, i un retaule del segle XV dedicat al patró de l’església, 

primer bisbe de Tolosa, amb els anagrames de Crist i la Mare de Déu. L’entrada a l’església s’efectua a través d’un       

porxo d’època posterior i d’una porta d’arc de mig punt, 

al costat de la qual s’hi troba una pica d’aigua beneïda 

construïda en granit. Però sobretot, són especialment 

interessants les seves pintures murals, descobertes el 

1976, que es conserven a les parets del presbiteri i l’arc 

triomfal. Representen figures de sants sense identificar, 

dos àngels adorant l’Agnus Dei, Sant Miquel vencent a 

un drac o serp i un arcàngel vestit a la manera bizantina. 

La importància d'aquest conjunt pictòric rau en el fet que 

s’hi troben les pintures murals romàniques més antigues 

del Principat d’Andorra, contemporànies del període de 

construcció de l’església. 

SANT SERNI DE NAGOL És, amb diferència, el temple de la parròquia on s’han dut a terme més accions de restauració. El 1977 es van restaurar els 

murals descoberts un any abans, i el 1989 es va trobar el personatge del mur nord. El 2004 es va iniciar una sèrie de 

campanyes per eliminar les diferents capes de pintura i calç de dos dels murs i també es va procedir a la fixació dels 

aixecaments produïts per les sals de les pintures de l’arc triomfal.



Monogràfic

L’església romànica de Sant Serni de Nagol es troba en un indret estratègic des d’on es domina tota la vall de Sant Julià 

de Lòria. Va ser edificada l’any 1055, data que figura en l’acta de consagració que va ser trobada en una lipsanoteca a 

l’interior de l’altar, signada pel bisbe de la Seu d’Urgell, Guillem Guifré. Es tracta d’una edificació de dimensions 

reduïdes que segueix l’esquema arquitectònic propi de les esglésies romàniques andorranes: nau rectangular amb 

coberta de fusta i absis semicircular. Presenta un campanar d’espadanya amb doble obertura i un porxo afegit 

probablement en l’època moderna. A l’interior, amb un absis cobert amb volta de quart d’esfera, s’hi conserva l’altar 

original i part de la decoració romànica (s. XII-XIII). Del mobiliari litúrgic en destaca una creu espinosa processional de 

fusta, ubicada al Centre d’Interpretació de l’Art Romànic de Pal, i un retaule del segle XV dedicat al patró de l’església, 

primer bisbe de Tolosa, amb els anagrames de Crist i la Mare de Déu. L’entrada a l’església s’efectua a través d’un       

porxo d’època posterior i d’una porta d’arc de mig punt, 

al costat de la qual s’hi troba una pica d’aigua beneïda 

construïda en granit. Però sobretot, són especialment 

interessants les seves pintures murals, descobertes el 

1976, que es conserven a les parets del presbiteri i l’arc 

triomfal. Representen figures de sants sense identificar, 

dos àngels adorant l’Agnus Dei, Sant Miquel vencent a 

un drac o serp i un arcàngel vestit a la manera bizantina. 

La importància d'aquest conjunt pictòric rau en el fet que 

s’hi troben les pintures murals romàniques més antigues 

del Principat d’Andorra, contemporànies del període de 

construcció de l’església. 

És, amb diferència, el temple de la parròquia on s’han dut a terme més accions de restauració. El 1977 es van restaurar els 

murals descoberts un any abans, i el 1989 es va trobar el personatge del mur nord. El 2004 es va iniciar una sèrie de 

campanyes per eliminar les diferents capes de pintura i calç de dos dels murs i també es va procedir a la fixació dels 

aixecaments produïts per les sals de les pintures de l’arc triomfal.
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Es tracta d’una església romànica d’una sola nau rectangular, adaptada al desnivell del terreny, i rematada vers llevant per un 

absis semicircular una mica més estret que l’amplada de la nau. A la part exterior de llevant, sobre la teulada de l’absis 

s’observen les dovelles de pedra tosca formant un arc triomfal. El mur de migjorn de l’església disposa d’una finestra de pedra 

tosca en forma de creu situada al llevant. Aquesta finestra està coberta per un arc de mig punt adovellat. El mur de ponent té 

també una finestra en forma de creu, emmarcada amb pedra calcària i coberta amb un arc de mig punt. Sobre aquest mur,        

hi ha un campanar d’espadanya, amb una sola obertura coronada per un arc de mig punt. L’interior de l’església té els murs 

llisos, i encara es conserva la taula de l’altar. La nau es cobreix amb encavallades de fusta. La manca d’ornamentacions i la 

barreja de pedres li confereixen un aspecte auster. L’església, a més de tenir elements propis del romànic, conté una cripta 

d’enterrament. Per la seva morfologia i materials ha estat datada entre els segles XI i XII. Apareix citada per primer cop en un 

document de l’any 1086 i antigament depenia de la parròquia d’Arcavell. És propietat de la família Bastida.

SANT ESTEVE DE JUBERRI
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Església de planta rectangular amb coberta de dos vessants, 

perpendicular a la façana i que desaigua vers el nord-oest i  

el sud-est. Situada al centre del poble, per la part de davant 

té un porxo amb coberta pròpia, de dues aigües (que va ser 

afegit els anys seixanta del segle XX). La façana principal  

està orientada al sud-oest, i per sobre d’ella sobresurt un 

campanar d’espadanya. A la planta baixa s’hi troba la porta 

d’entrada, flanquejada per dues finestres de llinda plana,             

i sota el diedre de la coberta una finestra petita. Aquesta 

disposició li va ser atorgada en la reforma dels anys seixanta, 

doncs abans les finestres tenien un arc apuntat i la              

façana estava arrebossada. No té absis aparent a l’exterior.  

A l’interior, el paviment està empedrat, té un cor de fusta i la 

zona del presbiteri no està marcada. Hi ha un retaule dedicat 

a Sant Bartomeu, que data de principis del segle XVII, i un 

baldaquí no romànic únic a Andorra que representa la 

glorificació de Jesús envoltat de quatre àngels, i que decora 

el sostre a sobre del retaule. L’execució del retaule va                     

ser encomanada a l’escultor cerverí Miquel Rubiol pel 

propietari de la casa, Bartomeu Moles, l’any 1606. Molt 

probablement va ser aquest mateix propietari qui va fer 

construir la capella que pertany a Cal Molines i Cal Josa.

SANT BARTOMEU
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SANT MATEU DE PUI OLIVESA

Església romànica que consta d’una petita nau rectangular rematada vers llevant per un absis semicircular, proporcionat a 

les mides del conjunt de l’edifici. La coberta és de dos vessants, està feta amb encavallades de fusta i, al damunt, una teulada 

de llicorella. L’absis està cobert amb volta, i a l’exterior amb llicorella. El mur de llevant de la nau sobresurt lleugerament 

de la teulada, i en el punt més elevat té un petit campanar d’espadanya. La porta es troba en la façana de ponent.                        

És la capella privada de Mas Berenguer, i és una de les esglésies que figuren documentades des de més antic, ja que consta 

en un document de l’any 985-986. A mitjans segle XIX va patir un incendi, i a principis segle XX la coberta va ser arranjada. 
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El finat copríncep episcopal, Joan Martí Alanis, va ser l’encarregat de presidir l’acte en què es commemorava que la 

família composada pel matrimoni Manuel Visent i Neus Guitart i els tres fills Jordi, Meritxell i Carles, havien estat els 

encarregats de reconstruir aquesta capella romànica situada a la finca d’Aixàs -nucli dins del Quart de Bixessarri-, de la 

qual només es conservaven els fonaments. Acompanyat del llavors rector de la parròquia, mossèn Agustí Romero,                          

el bisbe d’Urgell va oficiar una cerimònia en què es va consagrar l’altar i es va dedicar el temple al culte diví sota 

l’advocació de Sant Joan Evangelista. A la litúrgia, celebrada el 17 d’agost del 1986, van assistir la família i d’altres veïns 

de la zona, tal i com consta en una placa situada a l’entrada del temple.

SANT JOAN EVANGELISTA D’AIXÀS 



e
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Construcció romànica que obeeix a un tipus d’església rural molt senzilla: nau rectangular orientada a ponent i absis 

semicircular a llevant. La nau es cobreix amb encavallades de fusta, i l’absis amb un quart d’esfera. La porta d’accés,               

amb arc de mig punt adovellat, està situada a migjorn. El terra de la nau és més baix que el de l’exterior, motiu pel qual 

s’han de baixar un pocs graons. Les parets interiors estan arrebossades. El mur de ponent, amb només una petita 

obertura quadrada, està coronat per un campanar d’espadanya amb arc de mig punt adovellat. El mur de tramuntana no 

té obertures, i l’absis té una finestra d’espitllera a llevant. L’aparell és rústic, uniforme i amb pedres disposades sense 

formar filades; als angles els blocs són més grossos. La coberta de la nau està disposada a dues vessants. És la capella 

privada de cal Mas d’Alins i, probablement, data de la primera meitat del segle XII.

SANT ESTEVE DE MAS D’ALINS
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Aquesta capella està situada al bell mig del bosc de la 

Rabassa i va ser construïda el 1957, quan un grup 

d’aficionats als automòbils van pensar que era una bona  

idea dedicar un petit temple capella al patró dels 

conductors: Sant Cristòfol. Explica la llegenda que aquest 

sant va ajudar Jesucrist a creuar un riu quan era un infant i 

d’aquí el seu patronatge. Per això, cada 10 de juliol els 

conductors que ho desitgen passen per davant de l’església 

parroquial per beneir els seus vehicles i posteriorment 

celebren un aplec a la capella. Aquest sant sempre apareix 

representat amb Jesús a sobre les espatlles i així van 

reproduir una imatge els artistes Bonaventura Naudi i    

Sergi Mas, que va ser sostreta el 1972 i posteriorment va       

ser substituïda per una de nova, que també va ser robada,  

tot i que es va poder recuperar 12 anys després. Al llarg      

dels anys ha estat objecte d’un parell de projectes de 

reforma i embelliment.

SANT CRISTÒFOL DE LA RABASSA



e
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Es tracta d’una església construïda de pedra vista i de nova planta, que va ser erigida fa pocs anys per la família Fiter            

en memòria a la devoció que la família té envers a aquest sant, en una zona de nova construcció al casc antic del poble 

d’Auvinyà. Cada any, pel 19 de maig -la diada commemorativa del sant- es fa una celebració eucarística presidida                   

pel Rector de Sant Julià de Lòria. En l’acte inaugural del temple, celebrat l’any 2011, el copríncep episcopal,                              

Joan-Enric Vives, va assegurar que “és una capella oberta a tota la gent del Principat d’Andorra”.

SANT IU
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Aquesta església de propietat privada de la família Pujal es va aixecar el 1992 a una zona de la Peguera i té l’honor de ser 

la de més altitud de totes les que es mencionen en aquest monogràfic. Té una planta que emula a les esglésies de 

construcció romànica i té un ús particular per a cerimònies privades. Tot i això, també va ser consagrada per l’anterior 

copríncep episcopal, Joan Martí Alanis, i l’advocació del sant que porta el seu nom és perquè el frare franciscà                         

Sant Antoni de Pàdua és el patró dels paletes i oficis de la construcció.

SANT ANTONI DE LA PEGUERA
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Edifici de planta rectangular cobert a dues vessants. L’absis també és rectangular i no es diferencia a l’exterior. La façana 

principal està encarada al sud i està rematada per un arc d’espadanya. En posició central hi ha la porta d’entrada, 

rematada per un arc rebaixat i flanquejada per dues finestres amb arc apuntat. Tant els arcs com els muntants d’aquestes 

obertures estan emmarcats amb pedra tosca. En l’actualitat té el parament a pedra vista, però en origen estava 

arrebossada i pintada de blanc. A l’interior, la nau i l’absis es cobreixen amb volta escarsera. Les parets estan enguixades 

i pintades amb representació d’escenes del martiri de Santa Filomena. El soler de la nau, situat a nivell més baix que 

l’exterior, està empedrat amb lloses de llicorella. 

Als peus de la nau, a mà dreta, hi ha una pica de granit. És la capella privada de cal Guineu d’Aixovall. Va ser construïda 

l’any 1839 per iniciativa d’un sacerdot que es va refugiar a aquesta casa durant les guerres carlines. Les pintures de 

l’interior són obra de Roger Mas.

SANTA FILOMENA D’AIXOVALL



MONOGRÀFIC

IMATGES

Arxiu Nacional d’Andorra (Fons Josep Alsina Martí) 

Comú de Sant Julià de Lòria

AGRAÏMENTS

Roser Bastida, Isabel Escudé, Ricard Fiter, Lluís Mas, Joan Pujal, Renat Pujol,

Maria Rossell, Lurdes Travesset, Carles Verdaguer, Manel Visent,  

Berna Garrallà, David Mas i Marta Planas




