
Escaldes-Engordany / Andorra la Vel la



19 H . 
PENJADA DEL CARNESTOLTES, 
a l’av. Meritxell 97, 
a l’alçada de l’antiga seu d’Andorra Telecom, 
amb la col·laboració del grup de teatre Making off.

Disseny i realització del ninot a càrrec 
dels nens i nenes del Casal d’infants El Llamp.



18 H .
GRAN RUA DE CARNAVAL 
amb concurs de comparses i coreografies 
17 h: Trobada al Parc de la Mola d’Escaldes-Engordany

Recorregut: 
Sortida del Parc de la Mola - c/ de la Constitució - 
av. Carlemany - av. Meritxell - sentit únic per la plaça Guillemó i 
arribada a la plaça Príncep Benlloch, 
enfront del Comú d’Andorra la Vella.

En acabar hi haurà una botifarrada popular i final de festa a la Sala 
Consòrcia del Centre de Congressos amb una desfilada/actuació de 
les comparses que s’hagin inscrit al concurs de coreografies. 
Abans de finalitzar la festa es donaran a conèixer els guanyadors dels 
concursos de comparses i coreografies.

Premis 
Millors comparses: 1r 550 € / 2n 400 € / 3r 300 € / 4t 250 €
Millors coreografies: 1r 350 € / 2n 300 € / 3r 250 €
Comparsa familiar: 250 €



17.30 H . 
ESPECTACLE INFANTIL a la Sala d’actes d’Escaldes-Engordany.

19 H . 
JUDICI DEL CARNESTOLTES 
amb la col·laboració del grup de teatre Making off.

19.30 H . 
CREMADA DEL CARNESTOLTES 
a la plaça Coprínceps d’Escaldes- Engordany  i pa amb 
tomàquet i embotits d’Andorra per a tothom.

Actuacions de l’Esbart Santa Anna d’Escaldes-Engordany i 
l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella.



i a més a més...

DISSABTE 11 DE FEBRER

10a Calçotada popular 
d’Escaldes-Engordany

a partir de les 13.30 h
carrer dels Veedors

Tiquet de 7,50 €

DIUMENGE 5 DE MARÇ

Calçotada de Valls 
a Andorra  la Vella

a partir de les 13 h
plaça del Poble 



Grup de teatre Making off

Col·laboren:

informació i inscripcions

Centre cultural la Llacuna
C/Mossèn Cinto Verdaguer, 4

+376 730 037
lallacuna@comuandorra.ad

Comú d’Escaldes-Engordany
Parc de la Mola, 6 

+376 890 890
info.cultura@e-e.ad

andorralavella.ad e-e.ad
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