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Va ser una dia assolellat i Canòlich va lluir com sempre, acompanyada de tots els 

lauredians. Sigui com sigui, sempre celebrarem aquesta festa perquè forma part de 

la nostra cultura, de la nostra identitat.

Precisament per fer brillar la cultura laurediana i els propis lauredians, en algunes 

setmanes optarem a la nominació en tant que Ciutat Creativa prop de la UNESCO,     

en l’especialitat d’artesania i arts populars. Si aquesta aventura arriba a bon port, 

unirà la nostra parròquia a una xarxa de ciutats d’arreu el món. Creuem els dits!

Un any més, renovarem el nostre compromís amb aquesta festa i tot el que 

representa. Canòlich és fidelitat a les tradicions, retrobament, agermanament i festa.

Feliç festa de Canòlich a tots!

Benvolguts conciutadans,

S’acosta la festivitat més estimada per tots nosaltres. És la celebració que portem al 

cor des de ben petits, quan anàvem a l’aplec amb els pares. 

Aquest any 2021 seguim sota el signe de la pandèmia que ens limita i que ha afectat 

i afecta moltes famílies lauredianes. Això ens aconsella garantir el respecte de les 

indicacions de les autoritats sanitàries i assegurar una celebració digna de la 

festivitat de la Mare de Déu de Canòlich, la nostra patrona.

En el monogràfic d’enguany repassem alguns moments de la celebració de l’any 

2020. Com recordareu, va ser necessari tancar el santuari el dia de Canòlich per 

evitar la tradicional aglomeració de gent als voltants de l’església. Així que es va 

decidir obrir-lo els dies anteriors unes hores per facilitar-ne la visita de forma 

ordenada i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. 

En les pàgines d’aquest llibret veureu una selecció d’instantànies d’aquells dies i 

del mateix dia de Canòlich, en què el repartiment dels pans beneïts es va organitzar 

a l’aparcament del Prat Nou, aprofitant les instal·lacions dels stop labs que havien 

servit per fer les proves d’antígens als ciutadans. 
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decidir obrir-lo els dies anteriors unes hores per facilitar-ne la visita de forma 
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Hble. Sr. JOSEP MAJORAL OBIOLS

Cònsol major de Sant Julià de Lòria
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Viu en l'alegria, perquè sap que Déu compta amb ell, i pot sentir que Déu ens estima 

entranyablement, ens encoratja i ens dona vida... és una alegria manifesta, perquè fa 

saber qui soc i per a què estic en aquest món.

La humilitat és característica fonamental de la seva vida; no es creu més que ningú i se 

sent servidor de tots. Déu li farà percebre i sentir el goig i l'alegria de veure les obres que 

a través d'ell fa als qui es trobi pel camí de la vida.

A través d'ell Déu realitza obres grans, proeses extraordinàries que es fan realitat en la 

senzillesa de la vida, no des del poder sinó des del servei i el lliurament. A qui es creu que 

té molt el buida i a qui s'acosta sense res l’omple del seu amor i de la seva vida.

Un deixeble solidari i missioner ajuda, escolta i acompanya a qui el necessita, com va fer 

Maria amb la seva cosina Elisabeth.

Estimats devots de Canòlich, tot pujant al seu Santuari contemplem i preguem des del 

cim amb una nova manera de mirar les nostres Valls d’Andorra amb un cor nou i solidari. 

Que Ella ens ajudi a sortir d’aquesta situació de pandèmia i ens ajudi a “enlairar” 

novament.

Mare de Déu de Canòlich, prega per nosaltres. Amén.

La Verge va tenir una presència activa que ens ensenya com ser deixebles solidaris.       

Ella ho va ser, participant i donant presència a Déu en aquest món; també com a Mare 

veient com el seu Fill dona la vida per nosaltres.

Aquest darrer any de pandèmia per la COVID-19 hem viscut nous reptes que ens han fet 

recrear i redescobrir el nostre esperit solidari. Tot contemplant a la Mare de Déu de 

Canòlich, la primera deixebla solidària i missionera ens ha mostrat i anunciat que Déu 

ens estima i un any més -tot pujant al seu Santuari- ens anima a ser feliços i a fer feliços 

als altres.

El cant del magníficat que cada any proclamem a la Missa de Canòlich -viscut i dit per la 

Mare de Déu- és l'expressió més clara del que un deixeble missioner i solidari ha de fer, 

és la manifestació més evident de com hem d'anunciar la Bona Notícia. En aquest cant 

se'ns descriu qui és el deixeble missioner i solidari:

Proclama la grandesa de Déu, però no és un cant eteri, és un cant que descriu la vida de 

qui ha estat tocada en el més profund de la vida per Déu mateix. Un deixeble solidari i 

missioner es deixa tocar el cor per Déu i percep que es fa gran, entren en ell tots els 

homes, els amics i els enemics, els bons i els dolents.
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El cant del magníficat que cada any proclamem a la Missa de Canòlich -viscut i dit per la 
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Mn. PEPE CHISVERT I VILLENA

Rector de Sant Julià de Lòria
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PROGRAMA - Aplec de Canòlich

Nota: A causa de la situació sanitària per la COVID-19, tots els actes queden subjectes a 

les directrius del Govern d’Andorra.  Els aforaments són limitats. 

La programació pot variar en el cas que ho requereixin les autoritats sanitàries. 

DEL DIUMENGE 23 AL DIVENDRES 28 
De 10 a 18 h > Obertura del Santuari de la Mare de Déu de Canòlich

DIVENDRES 28 DE MAIG  
12 h > Inauguració del projecte Murs que parlen

- Mural de la ctra. de Nagol a l’entorn de la capella de Sant Bartomeu, realitzat per 
Samantha Bosque

- Mural de l’av. Verge de Canòlich, 57, realitzat per Naiara Galdós

- Mural de l’Espai Laurèdia Jove situat a la plaça de la Germandat, realitzat pels usuaris de 

l’Espai Laurèdia Jove i els alumnes de l’Escola d’Art dirigits pel professor Martín Blanco

18 h > Missa a l’envelat exterior del Santuari de Canòlich

19.30 h > Missa a l'església parroquial

20 h > Vetlla de pregària a l'església parroquial

*Imprescindible reservar la plaça, per unitat de convivència, abans del dijous 27 de maig
a les 19 h, per whatsapp al tel. 325 224 o per correu-e a cultura@comusantjulia.ad



DISSABTE 29
APLEC DE LA MARE DE DÉU DE CANÒLICH
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

9.30 h  > Benedicció dels pans de Canòlich
a l’exterior del Santuari 

De 9.30 a 11.30 h i de 13 a 14 h  > Repartició
del pa beneït a l’exterior del Santuari 

10 h  > Missa a l’envelat exterior del Santuari 

12 h  > Missa i benedicció del terme,
amb la representació del
Ball de Canòlich a càrrec
de l’Esbart Laurèdia, 
a l’envelat exterior
del Santuari

Dissabte 29 de maig, el Santuari de Canòlich estarà tancat per respectar les normes sanitàries

*Imprescindible reservar la plaça, per unitat de convivència, abans del dijous 27 de maig
a les 19 h, per whatsapp al tel. 325 224 o per correu-e a cultura@comusantjulia.ad
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MONOGRÀFIC

Canòlich 2020.
Un repte superat.





A hores d’ara ja sabem que serà difícil reprendre el curs de les coses on es van quedar 

abans de que la paraula “pandèmia” passés a formar part del vocabulari habitual.

L’any 2020 pràcticament no va tenir primavera -que ens va agafar confinats a casa-   

però en el record queda aquella solidaritat que va ajudar a tirar endavant. Tots els que 

van poder van posar en marxa la imaginació per ajudar els altres, sobretot els col·lectius 

de risc. Ens vam organitzar perquè la vida continués de la manera més normal possible. 

Ens vam acostumar a la mascareta, a respectar els aforaments als locals i a posar-nos gel 

hidroalcohòlic a les mans cada cop que entrem en un establiment. 

Dissabte 30 de maig de 2020. Un dia de Canòlich assolellat com ens agrada. Però un dia 

que quedarà marcat per sempre pels canvis que la pandèmia de Covid ens va obligar a 

fer. El Santuari tancat i el repartiment de pans organitzat a l’aparcament del Prat Nou.     

Si ens ho haguessin dit unes setmanes abans no ho haguéssim cregut. Però així va ser.    

I va funcionar.

Quina falta que ens feia! 

Canòlich 2020. Un repte superat. 

Canvis

Un dia de CanòUn dia de CanòUn dia de Can lich
assolellat com ens agrada...assolellat com ens agrada...

Un dia de Can
assolellat com ens agrada...

Un dia de Canò
assolellat com ens agrada...

òUn dia de CanòUn dia de Can
assolellat com ens agrada...

Un dia de CanòUn dia de Can lich
assolellat com ens agrada...

lich





Celebrar Canòlich era una necessitat. Com una tornada a un espai acollidor i familiar 

després d’unes setmanes dures en molts sentits. 

La idea de celebrar aquesta festa va resultar balsàmica i la forma en què es va organitzar 

va ser un repte àmpliament superat.

Era evident que l’aplec, tal com es venia fent des del 1903, era impossible. Calia organitzar 

una festa adaptada a les circumstàncies. Un fet era evident: el Santuari no podia estar 

obert el dissabte de Canòlich per evitar l’aglomeració de fidels. 

El cònsol major ho va resumir amb aquestes paraules: “Enguany aquesta celebració se 

situa sota el signe d’una situació excepcional que s’ha convertit en una marca històrica que 

deixarà per sempre un abans i un després”.

Canòlich 2020. Un repte superat. 

Necessitem
Canòlich

...era una necessitat. Com una tornada
a un espai acollidor i familiar...

...era una necessitat. Com una tornada
a un espai acollidor i familiar...

...era una necessitat. Com una tornada





Així que via xarxes socials i mitjans de comunicació es va fer saber que es podria visitar 

l’església des del diumenge 24 de maig fins al divendres 29 de maig entre les 10 i les 18 h.

L’entrada al Santuari es va fer de forma controlada per assegurar el compliment dels 

requisits sanitaris. Es va repartir gel desinfectant tant a l’entrada com a la sortida.

Com es ve fent des de sempre, els fidels van aprofitar per posar espelmes, per resar o 

oferir flors a la patrona. Això sí, amb mascareta i vetllant pel compliment de les mesures 

de distanciament. 

Aquestes mesures van permetre tenir les xifres de les visites. Es va fer evident que els 

lauredians volien veure la patrona a la seva església: 1.261 persones van pujar a Canòlich.

D’aquestes, 222 ho van fer a peu.  55 ho van fer en bicicleta i la resta van pujar en cotxe o 

en moto.

La missa de Canòlich era un altre repte, però el confinament ens havia ensenyat que la 

tecnologia ens uneix i ens transporta virtualment on no podem estar en persona. 

  

Canòlich 2020. Un repte superat. 

Una edició adaptada 
i reeixida 



Una edició adaptada i reeixida 

...el confinament ens havia ensenyat
que la tecnologia ens uneix...que la tecnologia ens uneix...que la tecnologia ens uneix...que la tecnologia ens uneix...que la tecnologia ens uneix...

...el confinament ens havia ensenyat
que la tecnologia ens uneix...

...el confinament ens havia ensenyat



Més de 500 persones es van connectar al canal de Youtube del Comú per seguir la missa.

El Canal Lòria i el canal 168 d’Andorra Telecom van retransmetre la missa que es va dir a 

Canòlich. Una pantalla de bones dimensions instal·lada a l’església parroquial també va

permetre a alguns fidels seguir la retransmissió de la celebració religiosa.       

Canòlich 2020. Un repte superat. 

La missa de CanòLa missa de CanòLa missa de Can lich...
tot un repte



Durant el cap de setmana anterior es va enregistrar a l’esplanada de davant 

del Santuari el Ball de Canòlich. Per a l’ocasió, l’Esbart Laurèdia va adaptar 

coreogràficament aquesta dansa que es representa cada any durant la missa, 

per tal de complir amb les mesures sanitàries.

L’Esbart Lauredia...





Una edició adaptada i reeixida 

cadascu des de casa,
va interpretar un tros de la 

cadascu des de casa,
va interpretar un tros de la 

cadascu des de casa,

melodia del ball. 
va interpretar un tros de la 

melodia del ball. 
va interpretar un tros de la 

Les corals Rocafort, Llar de Lòria i Petits Cantaires Lauredians, van cantar els goigs i el 

grup Andosins, cadascú des de casa, va interpretar un tros de la melodia del ball. 

cadascu des de casa,,cadascu des de casa,

La distribució dels pans es va fer aprofitant els stop labs de l’aparcament del Prat Nou 

que havien servit per fer les proves d’antígens a tota la població. 



Canòlich 2020. Un repte superat. 



No es van produir cues ni aglomeracions. Amb les autoritats comunals 

lauredianes van distribuir pans el cap de Govern, els consellers generals de la 

parròquia, el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut i les cònsols de        

La Massana. 

Va ser una distribucio agil 
i simpatica...
Va ser una distribucio agil 
i simpatica...
Va ser una distribucio agil Va ser una distribucio agil Va ser una distribucio agil Va ser una distribucio agil 
i simpatica...
Va ser una distribucio agil 



Canòlich 2020. Un repte superat. 



Sant Julià de Lòria havia superat el repte i la Verge de Canòlich havia rebut 

l’homenatge dels lauredians. El dia 1 de juny reprenia la “nova normalitat” amb 

la reobertura de tots els comerços. Mossèn Pepe encertadament va dir: 

Amb Canolich retornem
a la normalitat
Amb Canolich retornem
a la normalitat
Amb Canolich retornemAmb Canolich retornem





“De l’univers
el Rei i creador
us corona en cel
d’eterna gloria.

De més humil corona
d’eterna gloria.

De més humil corona
d’eterna gloria.

us ha fet do,
a Canolich,

Sant Julia de Loria”

us corona en cel
d’eterna gloria.d’eterna gloria.

Sant Julia de Loria”Sant Julia de Loria”
a Canolich,


