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PROGRAMA CONJUNT ANDORRA LA VELLA • ESCALDES-ENGORDANY

DIVENDRES 24 DE FEBRER

19 h: Penjada del Carnestoltes, a l’alçada de 
l‘av. Carlemany 64, a càrrec de la UPTEE, amb la 
col·laboració del grup de teatre Making Off.

DISSABTE 25 DE FEBRER

18 h: Gran rua de Carnaval amb concurs de 
comparses i concurs de coreografies, organitzat 
conjuntament per les parròquies d’Andorra la 
Vella i Escaldes-Engordany. Sortida de la plaça 
Guillemó d’Andorra la Vella. Trobada a les 17 h.

Recorregut: Sortida de la plaça Guillemó, c/ Dr. 
Nequi, av/ Príncep Benlloch, av/ Meritxell, av/ 
Carlemany, av. de les Escoles, c/ Prat Gran, c/ 
del Parnal, c/ Nacions Unides, c/ dels Veedors i 
arribada a la sala Prat del Roure. 

En acabar, final de festa a la sala del Prat del 
Roure amb una desfilada/actuació de les 
comparses que s’hagin inscrit al concurs de 
coreografies i una hamburguesada popular. 
Tiquet: 3 €

Abans d’acabar la festa, es donaran a conèixer 
els guanyadors del concursos de comparses i 
coreografies.

Premis a les millors comparses:
1r: 400 € - 2n: 250 € - 3r: 150 € - 4t: 100 €

Premis a les millors coreografies:
1r: 200 € - 2n: 150 € - 3r: 100 €

DIUMENGE 26 DE FEBRER

A partir de les 13.30 h: 6a calçotada popular 
al carrer dels Veedors d’Escaldes-Engordany. 
Tiquet: 6 €

DILLUNS 27 DE FEBRER

17.30 h: Festa infantil de disfresses a la sala 
Prat del Roure d’Escaldes-Engordany amb 
espectacle, coca i xocolata.

DIMARTS 28 DE FEBRER

18.30 h: “El Robatori de les Olles” pels carrers 
del Centre Històric d’Andorra la Vella, amb la 
col·laboració de l’Esbart Dansaire d’Andorra la 
Vella.

Una llarga filera de consorcians, agafats de 
les mans i acompanyats de músics, aniran a 
robar l’olla als comerciants del Centre Històric 
d’Andorra la Vella. Acabaran a la plaça Guillemó, 
on faran gresca tot ballant i menjant.

Després pujaran fins al lloc del judici.

20 h: Judici i cremada del Carnestoltes a la plaça 
Coprínceps d’Escaldes-Engordany a càrrec de la 
UPTEE, amb la col·laboració del grup de teatre 
Making Off.



PROGRAMA CONJUNT ANDORRA LA VELLA • ESCALDES-ENGORDANY TALLERS DE CARNAVAL 2017

UN WESTERN ANOMENAT CAEE. 
Taller dedicat a l’oest americà.
Del dilluns 20 al divendres 24 de febrer.

Per les vacances de Carnestoltes vine al CAEE, 
hem preparat un conjunt d’activitats lúdiques 
relacionades amb el western, els cowboys i els 
indis.
Us proposem una manera diferent d’apropar-
se als aborígens nord-americans i les seves 
costums, als vaquers i a la seva manera de 
viure; ens disfressarem de cowboys i indis, 
dissenyarem elements decoratius inspirats en el 
llunyà oest, construirem tòtems i atrapa somnis 
i per acabar farem un berenar en el Saloon del 
CAEE. T’hi apuntes?
 

FEM L’ÍNDI
Dilluns 20 de febrer.

Per començar els tallers proposem jocs de 
presentació i crear elements d’ambientació 
relacionats amb els indis americans com tòtems 
i garlandes.

 
UNA DE COWBOYS
Dimarts 21 de febrer.

Tarda dedicada a dissenyar, retallar i pintar 
elements inspirats en els cowboys del llunyà 
oest; farem photocalls de vaquers i sanefes amb 
elements característics dels cowboys com les 
botes, els barrets o les estrelles de sheriff.
 

INDIS, SOMNIS I PLOMES
Dimecres 22 de febrer.

Passem una estona coneixent les particularitats 
dels aborígens nord-americans; perquè porten 
plomes al cap? com s’utilitzen els atrapa 
somnis?  i descobrirem la seva relació amb 
cavalls i búfals.

EL LLUNYÀ OEST
Dijous 23 de febrer.

Creem l’atrezzo per ser un cowboy: mocador per 
protegir-nos del vent, també fem estrelles de 
sheriff, ferradures pels nostres cavalls i el nostre 
barret de cowboy amb cartolines de colors. 
Per inspirar-nos, escoltem BSO de westerns i 
acabarem elaborant  el nostre cartell “es busca 
o wanted”.
 
FESTA WESTERN, UN BERENAR PER A 
VALENTES I VALENTS !
Divendres 24 de febrer.

Per acabar la setmana de tallers farem un 
berenar tots disfressats de cowboys i indis.

Horari: de les 16.30 a les 18 h

A qui va dirigit: a infants de 6 a 11 anys

Preu: 15 € la setmana, places limitades

Reserva prèvia: 802 255 o centrart@e-e.ad

Lloc: Centre d’Art d’Escaldes-Engordany, 30

Es recomana portar una bata o roba vella.



ORGANITZAT 
PELS DEPARTAMENTS DE CULTURA DELS COMUNS
D’ANDORRA LA VELLA I D’ESCALDES-ENGORDANY

I PER LA UPTEE.

COL· LABOREN:
ESBART DANSAIRE D’ANDORRA LA VELLA

GRUP DE TREATRE MAKING OFF

MÉS INFORMACIÓ:
ÀREA DE CULTURA DEL COMÚ D’ANDORRA LA VELLA - TEL.: 730037

DEPARTAMENT DE CULTURA DEL COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY - TEL.: 890875
UPTEE - TEL.: 828721

www.comuandorra.ad - www.e-e.ad


