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Cuant lo Maig sembre de roses
la vera de vostre altar,

tots pujam en romería
sols per díus que ‘us estimam;

sou la Reyna de Lauredia,
de ses fills lo ver amor

Foto: Toni Butrón



DIADA Mare de déu
de canòlich

Dissabte, 25 de maig



salutació
cònsol major

de sant julià de lòria



Benvolguts conciutadans: 

Encarem una nova diada de la Mare de Déu de Canòlich que 

sempre és un dia especial per a tots nosaltres. Però enguany ho 

és encara més ja que celebrem el 20è aniversari de la coronació 

de la nostra patrona.

Al llarg de la nostra vida deixem esteles al nostre pas.                

Seguim les dels nostres avantpassats i en dibuixem per marcar    

el camí d’aquells que ens han de seguir. Així podem explicar        

la transmissió de la devoció envers la Mare de Déu de Canòlich 

d’una generació a una altra. Una devoció centenària i 

demostrada any rere any per l’assistència massiva dels lauredians

a la trobada. En el meu cas, aquesta transmissió ha adquirit       

un signi�cat especial, fruit del caprici amb què ens sorprèn         

en ocasions la vida.

Durant el mandat com a cònsol major del meu pare,              

Miquel Vila Bordoll, es va celebrar el 750è aniversari de la 

troballa de la marededeu. Per aquella ocasió, en la qual mossèn 

Jaume Argelagós va desenvolupar un paper destacat, es va fer 

arribar la carretera �ns a Canòlich perquè s’hi pogués anar en 

cotxe. No hi havia gaires recursos econòmics i en va resultar 

una carretera de traçat molt costerut i di�cultós. Vint-i-cinc 

anys més tard jo mateix era cònsol major. Per celebrar com calia 

l’efemèride del 775è aniversari de la troballa i també amb els 

diners justos i comptats, es va enquitranar aquesta mateixa 

carretera i es va adequar la zona d’aparcament. Avui dia,                  

i amb l’enquitranament acabat, ha esdevingut un dels ports de 

muntanya més famosos del Pirineu, sobretot entre els ciclistes, 

el del Coll de la Gallina.  

El 1999, sent rector de la parròquia mossèn Dídac Martin, 

acompanyat de mossèn Manel Pal i amb la mirada posada            

al nou mil·lenni, vam donar compliment a la lletra dels goigs         

“... De Canòlich, Reina santa / empareu vostres devots...”. 

D’aquest cant surt l’esperit de Canòlich que es pot resumir en un 

missatge de germanor i de bonhomia en les relacions humanes, 

ja que �nalment ens reconeixem tots com a �lls i devots de la 

Verge. És la mare de tots i és la nostra reina. Com veureu en 

aquest monogrà�c, tot Sant Julià de Lòria es va mobilitzar per 

coronar la marededeu.  

Es va treballar molt i bé, i tinc el deure d’esmentar aquí una gran 

col·laboradora que va resultar clau en totes aquestes ocasions, 

tant en el 750è aniversari, en el 775è aniversari, com en la 

coronació de la Verge: Marina Besolí, secretària general del 

comú durant més de quatre dècades.

Una coronació és un fet d’elevada magnitud dins l’estructura de 

funcionament de l’Església Catòlica, ja que a banda de tot el 

procés canònic que cal posar en marxa, s’han de donar una sèrie 

de requisits per impulsar-la. Segurament molts dels qui llegiu 

aquest monogrà�c recordareu aquella diada i ara la reviureu       

a través de les pàgines d’aquesta publicació en què s’expliquen 

de forma detallada tots els esforços que van culminar amb la 

gran �ta aconseguida ara fa vint anys. Enguany en celebrem el 

20è aniversari, comptant amb la participació del rector actual 

de Sant Julià de Lòria, mossèn Pepe Chisvert.

El motor que indiscutiblement ens mou a tots a pujar a Canòlich 

el darrer dissabte de cada mes de maig és la Verge. És cert que hi 

ha aspectes paral·lels de rellevància com els àpats amb els amics 

i la família, el ball de sardanes, la missa o la recollida dels pans, 

però celebracions com aquest aniversari donen un valor afegit a 

la diada més important del nostre calendari.  

En espera de saludar-vos personalment el proper dia 25, en nom 

propi i en el del comú, us desitjo una feliç diada de Canòlich.
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Durant el mes de maig 
Visites guiades a l’Antiga Fàbrica Reig
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h (última visita 17.30 h) 
Dissabte: de 10 a 20 h (última visita 18.30 h) 
Diumenge: de 10 a 14.30 h (última visita 13 h)
Dissabte 25 i diumenge 26 de maig tancat
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545

Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de maig
19.30 h · Taller d’escriptura creativa a càrrec d’Elena Aranda.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad 

Dissabte 4 de maig 
10.30 h · Trofeu de Canòlich de natació
16.30 h · Exhibicions de Canòlich de natació artística
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Ballada conjunta de les seccions infantils i juvenils 
de l’Esbart Marboleny de Les Preses (Olot) i l’Esbart Laurèdia.
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 5 de maig
17.30 h · Ball de tarda 
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dijous 9 al diumenge 12 de maig
11a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats i d’animacions 
pels carrers, bars i restaurants participants, on trobareu una gran varietat
de tapes (tapa + Estrella Damm: 3 €). 
A més podreu entrar al sorteig de fabulosos premis!
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 11 i diumenge 12 de maig 
Fira del vehicle d’ocasió
HORARI: dissabte, de 10 a 20 h i diumenge, de 10 a 19 h
Competició de Sim Racing   
Aparcament del Camp Gran - Tel. 744 045

L’Associació Andorra Lírica presenta:
La �lle du régiment, de Gaetano Donizetti 
HORARI: dissabte 11, a les 20.30 h i diumenge 12, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna,

pels menors de 18 anys i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dijous 16 de maig
17 h · Entrega dels premis de l’11a Ruta de la tapa
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià 

Del divendres 17 al diumenge 19 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves - Tel. 741 545 

Dissabte 18 de maig
9.30 h · Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Nascuts per llegir
Taller de música en família a càrrec de Sonadons
11 h - Infants �ns a 18 mesos
12 h - Infants de 18 a 36 mesos 
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Places limitades a 12 infants per sessió
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

22 h · Concert de Canòlich
A càrrec de la Coral de la Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians
i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 19 de maig
17 h - Concert ‘Misa a Buenos Aires’ & Lorca
Un espectacle multi-disciplinar de música, dansa i pintura.
Organitzat per la Coral Rocafort amb col·laboració del Cor Transfronterer
de Cerdanya i la participació dels cors francesos Melodia (París) 
i Colcanto (Bordeus), les corals Capella de Santa Maria, Carol en Musique, 
l’Orfeó Andorrà i artistes de prestigi.
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- O�cina de Turisme d’Andorra la Vella - Tel. 750 100
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU ENTRADA: 12 € (anticipada) i 15 € (el mateix dia de l’actuació) 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 20 al divendres 31 de maig
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art 
Inauguració dilluns 20 de maig a les 19.30 h
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dimecres 22 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessions de natació artística
Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 23 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva
Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Lliurament dels premis del 25è concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

18.20 h · Exhibicions de kung fu
18.40 h · Exhibicions de judo
19 h · Exhibicions de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h · 54a Temporada de Teatre
KASSANDRA
Direcció: Sergi Belbel  /  Repartiment: Elisabet Casanovas
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna

o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (�ns a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (�ns a 25 anys): 16 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 26 de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich
Al riu d’Ós 

18 h · Espectacle ANDORRA, de Jean Camp 
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra 
ENTRADA GRATUÏTA (aforament limitat)
Recollida d’entrades i informació al Centre cultural i de congressos lauredià
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 27 al dimecres 29 de maig
Jornades de vins de muntanya
Activitat programada per a professionals del món de l’enologia
i de la gastronomia
www.andorravinsmuntanya.com 

Maig i juny
Exposicions temporals Herois i superherois 
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h 
Dissabte: de 10 a 20 h / Diumenge: de 10 a 14.30 h 
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545



e
CANÒLICH:
L’OPTIMISME DE LA FE

És un centelleig de la presència de Déu. Maria, sota l’advocació 

de Canòlich, ha estat gran en la memòria històrica de Laurèdia 

i d’Andorra. És precisament perquè Déu ha estat acollit per 

tantes generacions de les Valls d’Andorra que avui �dels a les 

nostres arrels cristianes volem reviure i recrear el nostre Aplec.

La festa de Canòlich, entre molts altres sentiments,                    

evoca la fortalesa de la fe. Aclamar a Maria com a patrona de          

Sant Julià de Lòria ens ha d'interpel·lar en el més profund de les 

nostres entranyes sobre la nostra vida... el que som, el que volem 

ser i cap a on volem anar.

El culte a Canòlich no es pot quedar en la bellesa estètica del 

nou mosaic del P. Marko Ivan Rupnik, a punt de beneir a la 

nostra església parroquial, o de la policromia de la Verge a punt

de celebrar els 800 anys de la seva aparició. Això, a més de ser 

expressió de la devoció laurediana, seria incomplet si no ens 

portés a seguir amb totes les conseqüències i amb certa radicalitat

aquell que Maria ens porta entre els seus braços: Crist.

Des de segles pretèrits, la �gura de la Verge està associada als 

inicis de l'evangelització. De nou, avui més que mai, necessitem 

del seu estímul i de la seva intercessió per continuar construint 

els fonaments de fe de les noves generacions amb �delitat a les 

nostres tradicions.

La festa de Canòlich té connotacions de fort optimisme.          

Mai seran tan grans les di�cultats com la fortalesa que 

imprimeix la fe. El testimoniatge dels lauredians es fa operatiu, 

real i visible quan any rere any pugem al santuari de Canòlich. 

En els obstacles que trobem a la vida és on Maria va posant 

pilars per donar-nos suport i ens ajuda a descobrir els signes de 

la presència de Déu.
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És reconfortant pujar al seu santuari i somniar en aquell 

moment estel·lar on Maria es va convertir en estel de 

l'evangelització de les nostres Valls. Canòlich il·lumina amb         

la seva presència tots els esforços per sembrar les nostres 

muntanyes andorranes amb la llavor de la fe. Avança,                

avui també, obrint-nos el camí i donant-nos pistes perquè Jesús 

sigui proclamat i estimat en la realitat on ens ha tocat viure.

Tenim tant per fer en la festa de la Verge de Canòlich, que no 

tenim dret al pessimisme, a la desesperança ni a la falta 

d'entusiasme i per això durant l’aplec agafem forces per tot l’any. 

En Maria, sota l’advocació de Canòlich, tenim un pilar que sosté 

el nostre amor a Crist.

Descobrir a Maria en aquest camí ha estat per al poble cristià    

-i ho és també per a nosaltres com a lauredians i andorrans-     

un orgull i un motiu per a lloar més i millor a Déu que es 

manifesta en cada home, en cada dona, en cada jove i en           

cada infant.

Beneïda i lloada sigui la nostra estimada Verge de Canòlich.

Durant el mes de maig 
Visites guiades a l’Antiga Fàbrica Reig
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h (última visita 17.30 h) 
Dissabte: de 10 a 20 h (última visita 18.30 h) 
Diumenge: de 10 a 14.30 h (última visita 13 h)
Dissabte 25 i diumenge 26 de maig tancat
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545

Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de maig
19.30 h · Taller d’escriptura creativa a càrrec d’Elena Aranda.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad 

Dissabte 4 de maig 
10.30 h · Trofeu de Canòlich de natació
16.30 h · Exhibicions de Canòlich de natació artística
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Ballada conjunta de les seccions infantils i juvenils 
de l’Esbart Marboleny de Les Preses (Olot) i l’Esbart Laurèdia.
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 5 de maig
17.30 h · Ball de tarda 
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dijous 9 al diumenge 12 de maig
11a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats i d’animacions 
pels carrers, bars i restaurants participants, on trobareu una gran varietat
de tapes (tapa + Estrella Damm: 3 €). 
A més podreu entrar al sorteig de fabulosos premis!
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 11 i diumenge 12 de maig 
Fira del vehicle d’ocasió
HORARI: dissabte, de 10 a 20 h i diumenge, de 10 a 19 h
Competició de Sim Racing   
Aparcament del Camp Gran - Tel. 744 045

L’Associació Andorra Lírica presenta:
La �lle du régiment, de Gaetano Donizetti 
HORARI: dissabte 11, a les 20.30 h i diumenge 12, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna,

pels menors de 18 anys i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dijous 16 de maig
17 h · Entrega dels premis de l’11a Ruta de la tapa
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià 

Del divendres 17 al diumenge 19 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves - Tel. 741 545 

Dissabte 18 de maig
9.30 h · Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Nascuts per llegir
Taller de música en família a càrrec de Sonadons
11 h - Infants �ns a 18 mesos
12 h - Infants de 18 a 36 mesos 
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Places limitades a 12 infants per sessió
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

22 h · Concert de Canòlich
A càrrec de la Coral de la Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians
i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 19 de maig
17 h - Concert ‘Misa a Buenos Aires’ & Lorca
Un espectacle multi-disciplinar de música, dansa i pintura.
Organitzat per la Coral Rocafort amb col·laboració del Cor Transfronterer
de Cerdanya i la participació dels cors francesos Melodia (París) 
i Colcanto (Bordeus), les corals Capella de Santa Maria, Carol en Musique, 
l’Orfeó Andorrà i artistes de prestigi.
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- O�cina de Turisme d’Andorra la Vella - Tel. 750 100
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU ENTRADA: 12 € (anticipada) i 15 € (el mateix dia de l’actuació) 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 20 al divendres 31 de maig
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art 
Inauguració dilluns 20 de maig a les 19.30 h
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dimecres 22 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessions de natació artística
Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 23 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva
Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Lliurament dels premis del 25è concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

18.20 h · Exhibicions de kung fu
18.40 h · Exhibicions de judo
19 h · Exhibicions de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h · 54a Temporada de Teatre
KASSANDRA
Direcció: Sergi Belbel  /  Repartiment: Elisabet Casanovas
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna

o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (�ns a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (�ns a 25 anys): 16 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 26 de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich
Al riu d’Ós 

18 h · Espectacle ANDORRA, de Jean Camp 
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra 
ENTRADA GRATUÏTA (aforament limitat)
Recollida d’entrades i informació al Centre cultural i de congressos lauredià
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 27 al dimecres 29 de maig
Jornades de vins de muntanya
Activitat programada per a professionals del món de l’enologia
i de la gastronomia
www.andorravinsmuntanya.com 

Maig i juny
Exposicions temporals Herois i superherois 
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h 
Dissabte: de 10 a 20 h / Diumenge: de 10 a 14.30 h 
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545



CANÒLICH:
L’OPTIMISME DE LA FE

És un centelleig de la presència de Déu. Maria, sota l’advocació 

de Canòlich, ha estat gran en la memòria històrica de Laurèdia 

i d’Andorra. És precisament perquè Déu ha estat acollit per 

tantes generacions de les Valls d’Andorra que avui �dels a les 

nostres arrels cristianes volem reviure i recrear el nostre Aplec.

La festa de Canòlich, entre molts altres sentiments,                    

evoca la fortalesa de la fe. Aclamar a Maria com a patrona de          

Sant Julià de Lòria ens ha d'interpel·lar en el més profund de les 

nostres entranyes sobre la nostra vida... el que som, el que volem 

ser i cap a on volem anar.

El culte a Canòlich no es pot quedar en la bellesa estètica del 

nou mosaic del P. Marko Ivan Rupnik, a punt de beneir a la 

nostra església parroquial, o de la policromia de la Verge a punt

de celebrar els 800 anys de la seva aparició. Això, a més de ser 

expressió de la devoció laurediana, seria incomplet si no ens 

portés a seguir amb totes les conseqüències i amb certa radicalitat

aquell que Maria ens porta entre els seus braços: Crist.

Des de segles pretèrits, la �gura de la Verge està associada als 

inicis de l'evangelització. De nou, avui més que mai, necessitem 

del seu estímul i de la seva intercessió per continuar construint 

els fonaments de fe de les noves generacions amb �delitat a les 

nostres tradicions.

La festa de Canòlich té connotacions de fort optimisme.          

Mai seran tan grans les di�cultats com la fortalesa que 

imprimeix la fe. El testimoniatge dels lauredians es fa operatiu, 

real i visible quan any rere any pugem al santuari de Canòlich. 

En els obstacles que trobem a la vida és on Maria va posant 

pilars per donar-nos suport i ens ajuda a descobrir els signes de 

la presència de Déu.

FESTES DE CANÒLICH 2019

És reconfortant pujar al seu santuari i somniar en aquell 

moment estel·lar on Maria es va convertir en estel de 

l'evangelització de les nostres Valls. Canòlich il·lumina amb         

la seva presència tots els esforços per sembrar les nostres 

muntanyes andorranes amb la llavor de la fe. Avança,                

avui també, obrint-nos el camí i donant-nos pistes perquè Jesús 

sigui proclamat i estimat en la realitat on ens ha tocat viure.

Tenim tant per fer en la festa de la Verge de Canòlich, que no 

tenim dret al pessimisme, a la desesperança ni a la falta 

d'entusiasme i per això durant l’aplec agafem forces per tot l’any. 

En Maria, sota l’advocació de Canòlich, tenim un pilar que sosté 

el nostre amor a Crist.

Descobrir a Maria en aquest camí ha estat per al poble cristià    

-i ho és també per a nosaltres com a lauredians i andorrans-     

un orgull i un motiu per a lloar més i millor a Déu que es 

manifesta en cada home, en cada dona, en cada jove i en           

cada infant.

Beneïda i lloada sigui la nostra estimada Verge de Canòlich.

Mn. Pepe Chisvert i Villena
Rector de Sant Julià de Lòria

Durant el mes de maig 
Visites guiades a l’Antiga Fàbrica Reig
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h (última visita 17.30 h) 
Dissabte: de 10 a 20 h (última visita 18.30 h) 
Diumenge: de 10 a 14.30 h (última visita 13 h)
Dissabte 25 i diumenge 26 de maig tancat
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545

Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de maig
19.30 h · Taller d’escriptura creativa a càrrec d’Elena Aranda.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad 

Dissabte 4 de maig 
10.30 h · Trofeu de Canòlich de natació
16.30 h · Exhibicions de Canòlich de natació artística
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Ballada conjunta de les seccions infantils i juvenils 
de l’Esbart Marboleny de Les Preses (Olot) i l’Esbart Laurèdia.
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 5 de maig
17.30 h · Ball de tarda 
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dijous 9 al diumenge 12 de maig
11a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats i d’animacions 
pels carrers, bars i restaurants participants, on trobareu una gran varietat
de tapes (tapa + Estrella Damm: 3 €). 
A més podreu entrar al sorteig de fabulosos premis!
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 11 i diumenge 12 de maig 
Fira del vehicle d’ocasió
HORARI: dissabte, de 10 a 20 h i diumenge, de 10 a 19 h
Competició de Sim Racing   
Aparcament del Camp Gran - Tel. 744 045

L’Associació Andorra Lírica presenta:
La �lle du régiment, de Gaetano Donizetti 
HORARI: dissabte 11, a les 20.30 h i diumenge 12, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna,

pels menors de 18 anys i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dijous 16 de maig
17 h · Entrega dels premis de l’11a Ruta de la tapa
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià 

Del divendres 17 al diumenge 19 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves - Tel. 741 545 

Dissabte 18 de maig
9.30 h · Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Nascuts per llegir
Taller de música en família a càrrec de Sonadons
11 h - Infants �ns a 18 mesos
12 h - Infants de 18 a 36 mesos 
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Places limitades a 12 infants per sessió
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

22 h · Concert de Canòlich
A càrrec de la Coral de la Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians
i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 19 de maig
17 h - Concert ‘Misa a Buenos Aires’ & Lorca
Un espectacle multi-disciplinar de música, dansa i pintura.
Organitzat per la Coral Rocafort amb col·laboració del Cor Transfronterer
de Cerdanya i la participació dels cors francesos Melodia (París) 
i Colcanto (Bordeus), les corals Capella de Santa Maria, Carol en Musique, 
l’Orfeó Andorrà i artistes de prestigi.
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- O�cina de Turisme d’Andorra la Vella - Tel. 750 100
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU ENTRADA: 12 € (anticipada) i 15 € (el mateix dia de l’actuació) 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 20 al divendres 31 de maig
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art 
Inauguració dilluns 20 de maig a les 19.30 h
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dimecres 22 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessions de natació artística
Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 23 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva
Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Lliurament dels premis del 25è concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

18.20 h · Exhibicions de kung fu
18.40 h · Exhibicions de judo
19 h · Exhibicions de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h · 54a Temporada de Teatre
KASSANDRA
Direcció: Sergi Belbel  /  Repartiment: Elisabet Casanovas
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna

o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (�ns a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (�ns a 25 anys): 16 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 26 de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich
Al riu d’Ós 

18 h · Espectacle ANDORRA, de Jean Camp 
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra 
ENTRADA GRATUÏTA (aforament limitat)
Recollida d’entrades i informació al Centre cultural i de congressos lauredià
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 27 al dimecres 29 de maig
Jornades de vins de muntanya
Activitat programada per a professionals del món de l’enologia
i de la gastronomia
www.andorravinsmuntanya.com 

Maig i juny
Exposicions temporals Herois i superherois 
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h 
Dissabte: de 10 a 20 h / Diumenge: de 10 a 14.30 h 
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545
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Durant el mes de maig 
Visites guiades a l’Antiga Fàbrica Reig
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h (última visita 17.30 h) 
Dissabte: de 10 a 20 h (última visita 18.30 h) 
Diumenge: de 10 a 14.30 h (última visita 13 h)
Dissabte 25 i diumenge 26 de maig tancat
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545

Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de maig
19.30 h · Taller d’escriptura creativa a càrrec d’Elena Aranda.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad 

Dissabte 4 de maig 
10.30 h · Trofeu de Canòlich de natació
16.30 h · Exhibicions de Canòlich de natació artística
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Ballada conjunta de les seccions infantils i juvenils 
de l’Esbart Marboleny de Les Preses (Olot) i l’Esbart Laurèdia.
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 5 de maig
17.30 h · Ball de tarda 
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dijous 9 al diumenge 12 de maig
11a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats i d’animacions 
pels carrers, bars i restaurants participants, on trobareu una gran varietat
de tapes (tapa + Estrella Damm: 3 €). 
A més podreu entrar al sorteig de fabulosos premis!
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 11 i diumenge 12 de maig 
Fira del vehicle d’ocasió
HORARI: dissabte, de 10 a 20 h i diumenge, de 10 a 19 h
Competició de Sim Racing   
Aparcament del Camp Gran - Tel. 744 045

L’Associació Andorra Lírica presenta:
La �lle du régiment, de Gaetano Donizetti 
HORARI: dissabte 11, a les 20.30 h i diumenge 12, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna,

pels menors de 18 anys i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dijous 16 de maig
17 h · Entrega dels premis de l’11a Ruta de la tapa
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià 

Del divendres 17 al diumenge 19 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves - Tel. 741 545 

Dissabte 18 de maig
9.30 h · Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Nascuts per llegir
Taller de música en família a càrrec de Sonadons
11 h - Infants �ns a 18 mesos
12 h - Infants de 18 a 36 mesos 
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Places limitades a 12 infants per sessió
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

22 h · Concert de Canòlich
A càrrec de la Coral de la Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians
i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 19 de maig
17 h - Concert ‘Misa a Buenos Aires’ & Lorca
Un espectacle multi-disciplinar de música, dansa i pintura.
Organitzat per la Coral Rocafort amb col·laboració del Cor Transfronterer
de Cerdanya i la participació dels cors francesos Melodia (París) 
i Colcanto (Bordeus), les corals Capella de Santa Maria, Carol en Musique, 
l’Orfeó Andorrà i artistes de prestigi.
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- O�cina de Turisme d’Andorra la Vella - Tel. 750 100
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU ENTRADA: 12 € (anticipada) i 15 € (el mateix dia de l’actuació) 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 20 al divendres 31 de maig
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art 
Inauguració dilluns 20 de maig a les 19.30 h
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dimecres 22 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessions de natació artística
Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 23 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva
Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Lliurament dels premis del 25è concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

18.20 h · Exhibicions de kung fu
18.40 h · Exhibicions de judo
19 h · Exhibicions de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h · 54a Temporada de Teatre
KASSANDRA
Direcció: Sergi Belbel  /  Repartiment: Elisabet Casanovas
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna

o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (�ns a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (�ns a 25 anys): 16 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 26 de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich
Al riu d’Ós 

18 h · Espectacle ANDORRA, de Jean Camp 
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra 
ENTRADA GRATUÏTA (aforament limitat)
Recollida d’entrades i informació al Centre cultural i de congressos lauredià
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 27 al dimecres 29 de maig
Jornades de vins de muntanya
Activitat programada per a professionals del món de l’enologia
i de la gastronomia
www.andorravinsmuntanya.com 

Maig i juny
Exposicions temporals Herois i superherois 
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h 
Dissabte: de 10 a 20 h / Diumenge: de 10 a 14.30 h 
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545



Durant el mes de maig 
Visites guiades a l’Antiga Fàbrica Reig
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h (última visita 17.30 h) 
Dissabte: de 10 a 20 h (última visita 18.30 h) 
Diumenge: de 10 a 14.30 h (última visita 13 h)
Dissabte 25 i diumenge 26 de maig tancat
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545

Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de maig
19.30 h · Taller d’escriptura creativa a càrrec d’Elena Aranda.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad 

Dissabte 4 de maig 
10.30 h · Trofeu de Canòlich de natació
16.30 h · Exhibicions de Canòlich de natació artística
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Ballada conjunta de les seccions infantils i juvenils 
de l’Esbart Marboleny de Les Preses (Olot) i l’Esbart Laurèdia.
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 5 de maig
17.30 h · Ball de tarda 
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dijous 9 al diumenge 12 de maig
11a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats i d’animacions 
pels carrers, bars i restaurants participants, on trobareu una gran varietat
de tapes (tapa + Estrella Damm: 3 €). 
A més podreu entrar al sorteig de fabulosos premis!
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 11 i diumenge 12 de maig 
Fira del vehicle d’ocasió
HORARI: dissabte, de 10 a 20 h i diumenge, de 10 a 19 h
Competició de Sim Racing   
Aparcament del Camp Gran - Tel. 744 045

L’Associació Andorra Lírica presenta:
La �lle du régiment, de Gaetano Donizetti 
HORARI: dissabte 11, a les 20.30 h i diumenge 12, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna,

pels menors de 18 anys i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

PROGRAMA ACTIVITATS

Dijous 16 de maig
17 h · Entrega dels premis de l’11a Ruta de la tapa
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià 

Del divendres 17 al diumenge 19 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves - Tel. 741 545 

Dissabte 18 de maig
9.30 h · Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Nascuts per llegir
Taller de música en família a càrrec de Sonadons
11 h - Infants �ns a 18 mesos
12 h - Infants de 18 a 36 mesos 
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Places limitades a 12 infants per sessió
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

22 h · Concert de Canòlich
A càrrec de la Coral de la Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians
i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 19 de maig
17 h - Concert ‘Misa a Buenos Aires’ & Lorca
Un espectacle multi-disciplinar de música, dansa i pintura.
Organitzat per la Coral Rocafort amb col·laboració del Cor Transfronterer
de Cerdanya i la participació dels cors francesos Melodia (París) 
i Colcanto (Bordeus), les corals Capella de Santa Maria, Carol en Musique, 
l’Orfeó Andorrà i artistes de prestigi.
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- O�cina de Turisme d’Andorra la Vella - Tel. 750 100
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU ENTRADA: 12 € (anticipada) i 15 € (el mateix dia de l’actuació) 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 20 al divendres 31 de maig
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art 
Inauguració dilluns 20 de maig a les 19.30 h
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dimecres 22 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessions de natació artística
Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 23 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva
Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Lliurament dels premis del 25è concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

18.20 h · Exhibicions de kung fu
18.40 h · Exhibicions de judo
19 h · Exhibicions de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h · 54a Temporada de Teatre
KASSANDRA
Direcció: Sergi Belbel  /  Repartiment: Elisabet Casanovas
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna

o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (�ns a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (�ns a 25 anys): 16 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 26 de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich
Al riu d’Ós 

18 h · Espectacle ANDORRA, de Jean Camp 
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra 
ENTRADA GRATUÏTA (aforament limitat)
Recollida d’entrades i informació al Centre cultural i de congressos lauredià
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 27 al dimecres 29 de maig
Jornades de vins de muntanya
Activitat programada per a professionals del món de l’enologia
i de la gastronomia
www.andorravinsmuntanya.com 

Maig i juny
Exposicions temporals Herois i superherois 
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h 
Dissabte: de 10 a 20 h / Diumenge: de 10 a 14.30 h 
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545
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El procediment

Els dies 7 i 8 d’octubre del 1998 el copríncep episcopal i bisbe 

d’Urgell rebia dues cartes amb el mateix missatge troncal.                  

La primera d’elles, signada pels anteriorment esmentats mossens 

Martín i Pal i la segona, per tots els rectors i vicaris que aleshores 

exercien el ministeri pastoral a Andorra. La petició comuna era 

demanar al bisbe que obrís el procediment canònic de coronació           

de la Verge. El dia 12, Joan Martí Alanis rebia una altra missiva en el 

mateix sentit. En aquest cas, però, el signant era la màxima autoritat 

política de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, actual cònsol major.

Com ell mateix ha explicat amb motiu d’aquesta edició “les relacions 

de casa meva amb Canòlich són curioses”. I no li falta raó ja que           

el seu pare, Miquel Vila Bordoll, era cònsol quan es va fer la primera 

carretera el 1973 perquè es pogués arribar en cotxe al santuari i,          

a més, va coincidir amb la celebració del 750è aniversari. Ell mateix 

va ocupar el càrrec els anys del 775è aniversari i de la coronació.      

“És una casualitat que hauria volgut viure qualsevol altre lauredià, 

però he tingut la sort que ens hagi tocat viure-ho a mi i a la meva 

família”, assegura amb cert orgull Josep Miquel Vila.

En aquell moment es va donar una imponent imatge d’unitat             

ja que, a més del rector que més contacte tenia amb els feligresos 

lauredians, mossèn Dídac, s’hi sumaven tots els sacerdots en 

exercici al territori andorrà i també la màxima autoritat política      

de la parròquia. Aquestes cartes no van agafar desprevingut      

Martí Alanis que ja havia rebut la noti�cació de la iniciativa en la 

diada de la patrona d’aquell any. Potser per això, només tres dies 

més tard de rebre’n la darrera, el 15 d’octubre, el bisbe d’Urgell 

escrivia a la Santa Seu per demanar “afavorir els anhels dels �dels 

d’aquella parròquia”. El prelat també feia constar en l’escrit que       

“en el decurs dels anys, el culte i la devoció vers la imatge no només 

s’ha mantingut sinó que �ns i tot ha augmentat”. És a dir, posant 

èmfasi en un dels requisits necessaris per demanar la coronació 

d’una imatge.

Prop de dos mesos més tard de la missiva enviada pel bisbe d’Urgell, concretament el 7 de desembre, el prefecte de la Congregació per al            

Culte Diví i Disciplina dels Sagraments, el cardenal xilè Jorge Arturo Medina, signava una nota o�cial en la qual es comunicava l’aprovació de la 

Santa Seu per a què la Verge de Canòlich pogués ser coronada. 

Tota una mostra que el procés anava per bon camí ja que aquesta congregació és una de les més importants de la cúria romana. Tal i com 

s’esperava, el 7 d’abril del 1999, l’Acta Apostolicae Sedis, o el que és el mateix, el butlletí o�cial del Vaticà, publicava la decisió signada pel llavors 

secretari d’Estat, el cardenal Angelo Sodano. En la rúbrica del document constava que ho feia per manament del summe pontífex Karol Wojtyla, 

el papa Joan Pau II.
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Durant el mes de maig 
Visites guiades a l’Antiga Fàbrica Reig
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h (última visita 17.30 h) 
Dissabte: de 10 a 20 h (última visita 18.30 h) 
Diumenge: de 10 a 14.30 h (última visita 13 h)
Dissabte 25 i diumenge 26 de maig tancat
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545

Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de maig
19.30 h · Taller d’escriptura creativa a càrrec d’Elena Aranda.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad 

Dissabte 4 de maig 
10.30 h · Trofeu de Canòlich de natació
16.30 h · Exhibicions de Canòlich de natació artística
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Ballada conjunta de les seccions infantils i juvenils 
de l’Esbart Marboleny de Les Preses (Olot) i l’Esbart Laurèdia.
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 5 de maig
17.30 h · Ball de tarda 
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dijous 9 al diumenge 12 de maig
11a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats i d’animacions 
pels carrers, bars i restaurants participants, on trobareu una gran varietat
de tapes (tapa + Estrella Damm: 3 €). 
A més podreu entrar al sorteig de fabulosos premis!
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 11 i diumenge 12 de maig 
Fira del vehicle d’ocasió
HORARI: dissabte, de 10 a 20 h i diumenge, de 10 a 19 h
Competició de Sim Racing   
Aparcament del Camp Gran - Tel. 744 045

L’Associació Andorra Lírica presenta:
La �lle du régiment, de Gaetano Donizetti 
HORARI: dissabte 11, a les 20.30 h i diumenge 12, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna,

pels menors de 18 anys i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dijous 16 de maig
17 h · Entrega dels premis de l’11a Ruta de la tapa
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià 

Del divendres 17 al diumenge 19 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves - Tel. 741 545 

Dissabte 18 de maig
9.30 h · Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Nascuts per llegir
Taller de música en família a càrrec de Sonadons
11 h - Infants �ns a 18 mesos
12 h - Infants de 18 a 36 mesos 
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Places limitades a 12 infants per sessió
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

22 h · Concert de Canòlich
A càrrec de la Coral de la Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians
i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 19 de maig
17 h - Concert ‘Misa a Buenos Aires’ & Lorca
Un espectacle multi-disciplinar de música, dansa i pintura.
Organitzat per la Coral Rocafort amb col·laboració del Cor Transfronterer
de Cerdanya i la participació dels cors francesos Melodia (París) 
i Colcanto (Bordeus), les corals Capella de Santa Maria, Carol en Musique, 
l’Orfeó Andorrà i artistes de prestigi.
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- O�cina de Turisme d’Andorra la Vella - Tel. 750 100
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU ENTRADA: 12 € (anticipada) i 15 € (el mateix dia de l’actuació) 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 20 al divendres 31 de maig
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art 
Inauguració dilluns 20 de maig a les 19.30 h
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dimecres 22 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessions de natació artística
Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 23 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva
Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Lliurament dels premis del 25è concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

18.20 h · Exhibicions de kung fu
18.40 h · Exhibicions de judo
19 h · Exhibicions de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h · 54a Temporada de Teatre
KASSANDRA
Direcció: Sergi Belbel  /  Repartiment: Elisabet Casanovas
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna

o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (�ns a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (�ns a 25 anys): 16 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 26 de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich
Al riu d’Ós 

18 h · Espectacle ANDORRA, de Jean Camp 
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra 
ENTRADA GRATUÏTA (aforament limitat)
Recollida d’entrades i informació al Centre cultural i de congressos lauredià
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 27 al dimecres 29 de maig
Jornades de vins de muntanya
Activitat programada per a professionals del món de l’enologia
i de la gastronomia
www.andorravinsmuntanya.com 

Maig i juny
Exposicions temporals Herois i superherois 
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h 
Dissabte: de 10 a 20 h / Diumenge: de 10 a 14.30 h 
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545

MARE DE DÉU DE CANÒLICH

Dissabte 25 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

FESTIVITAT

El procediment

Els dies 7 i 8 d’octubre del 1998 el copríncep episcopal i bisbe 

d’Urgell rebia dues cartes amb el mateix missatge troncal.                  

La primera d’elles, signada pels anteriorment esmentats mossens 

Martín i Pal i la segona, per tots els rectors i vicaris que aleshores 

exercien el ministeri pastoral a Andorra. La petició comuna era 

demanar al bisbe que obrís el procediment canònic de coronació           

de la Verge. El dia 12, Joan Martí Alanis rebia una altra missiva en el 

mateix sentit. En aquest cas, però, el signant era la màxima autoritat 

política de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, actual cònsol major.

Com ell mateix ha explicat amb motiu d’aquesta edició “les relacions 

de casa meva amb Canòlich són curioses”. I no li falta raó ja que           

el seu pare, Miquel Vila Bordoll, era cònsol quan es va fer la primera 

carretera el 1973 perquè es pogués arribar en cotxe al santuari i,          

a més, va coincidir amb la celebració del 750è aniversari. Ell mateix 

va ocupar el càrrec els anys del 775è aniversari i de la coronació.      

“És una casualitat que hauria volgut viure qualsevol altre lauredià, 

però he tingut la sort que ens hagi tocat viure-ho a mi i a la meva 

família”, assegura amb cert orgull Josep Miquel Vila.

En aquell moment es va donar una imponent imatge d’unitat             

ja que, a més del rector que més contacte tenia amb els feligresos 

lauredians, mossèn Dídac, s’hi sumaven tots els sacerdots en 

exercici al territori andorrà i també la màxima autoritat política      

de la parròquia. Aquestes cartes no van agafar desprevingut      

Martí Alanis que ja havia rebut la noti�cació de la iniciativa en la 

diada de la patrona d’aquell any. Potser per això, només tres dies 

més tard de rebre’n la darrera, el 15 d’octubre, el bisbe d’Urgell 

escrivia a la Santa Seu per demanar “afavorir els anhels dels �dels 

d’aquella parròquia”. El prelat també feia constar en l’escrit que       

“en el decurs dels anys, el culte i la devoció vers la imatge no només 

s’ha mantingut sinó que �ns i tot ha augmentat”. És a dir, posant 

èmfasi en un dels requisits necessaris per demanar la coronació 

d’una imatge.

Prop de dos mesos més tard de la missiva enviada pel bisbe d’Urgell, concretament el 7 de desembre, el prefecte de la Congregació per al            

Culte Diví i Disciplina dels Sagraments, el cardenal xilè Jorge Arturo Medina, signava una nota o�cial en la qual es comunicava l’aprovació de la 

Santa Seu per a què la Verge de Canòlich pogués ser coronada. 

Tota una mostra que el procés anava per bon camí ja que aquesta congregació és una de les més importants de la cúria romana. Tal i com 

s’esperava, el 7 d’abril del 1999, l’Acta Apostolicae Sedis, o el que és el mateix, el butlletí o�cial del Vaticà, publicava la decisió signada pel llavors 

secretari d’Estat, el cardenal Angelo Sodano. En la rúbrica del document constava que ho feia per manament del summe pontífex Karol Wojtyla, 

el papa Joan Pau II.



Durant el mes de maig 
Visites guiades a l’Antiga Fàbrica Reig
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h (última visita 17.30 h) 
Dissabte: de 10 a 20 h (última visita 18.30 h) 
Diumenge: de 10 a 14.30 h (última visita 13 h)
Dissabte 25 i diumenge 26 de maig tancat
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545

Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de maig
19.30 h · Taller d’escriptura creativa a càrrec d’Elena Aranda.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad 

Dissabte 4 de maig 
10.30 h · Trofeu de Canòlich de natació
16.30 h · Exhibicions de Canòlich de natació artística
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Ballada conjunta de les seccions infantils i juvenils 
de l’Esbart Marboleny de Les Preses (Olot) i l’Esbart Laurèdia.
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 5 de maig
17.30 h · Ball de tarda 
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dijous 9 al diumenge 12 de maig
11a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats i d’animacions 
pels carrers, bars i restaurants participants, on trobareu una gran varietat
de tapes (tapa + Estrella Damm: 3 €). 
A més podreu entrar al sorteig de fabulosos premis!
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 11 i diumenge 12 de maig 
Fira del vehicle d’ocasió
HORARI: dissabte, de 10 a 20 h i diumenge, de 10 a 19 h
Competició de Sim Racing   
Aparcament del Camp Gran - Tel. 744 045

L’Associació Andorra Lírica presenta:
La �lle du régiment, de Gaetano Donizetti 
HORARI: dissabte 11, a les 20.30 h i diumenge 12, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna,

pels menors de 18 anys i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dijous 16 de maig
17 h · Entrega dels premis de l’11a Ruta de la tapa
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià 

Del divendres 17 al diumenge 19 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves - Tel. 741 545 

Dissabte 18 de maig
9.30 h · Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Nascuts per llegir
Taller de música en família a càrrec de Sonadons
11 h - Infants �ns a 18 mesos
12 h - Infants de 18 a 36 mesos 
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Places limitades a 12 infants per sessió
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

22 h · Concert de Canòlich
A càrrec de la Coral de la Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians
i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 19 de maig
17 h - Concert ‘Misa a Buenos Aires’ & Lorca
Un espectacle multi-disciplinar de música, dansa i pintura.
Organitzat per la Coral Rocafort amb col·laboració del Cor Transfronterer
de Cerdanya i la participació dels cors francesos Melodia (París) 
i Colcanto (Bordeus), les corals Capella de Santa Maria, Carol en Musique, 
l’Orfeó Andorrà i artistes de prestigi.
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- O�cina de Turisme d’Andorra la Vella - Tel. 750 100
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU ENTRADA: 12 € (anticipada) i 15 € (el mateix dia de l’actuació) 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 20 al divendres 31 de maig
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art 
Inauguració dilluns 20 de maig a les 19.30 h
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dimecres 22 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessions de natació artística
Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 23 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva
Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Lliurament dels premis del 25è concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

18.20 h · Exhibicions de kung fu
18.40 h · Exhibicions de judo
19 h · Exhibicions de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h · 54a Temporada de Teatre
KASSANDRA
Direcció: Sergi Belbel  /  Repartiment: Elisabet Casanovas
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna

o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (�ns a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (�ns a 25 anys): 16 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 26 de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich
Al riu d’Ós 

18 h · Espectacle ANDORRA, de Jean Camp 
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra 
ENTRADA GRATUÏTA (aforament limitat)
Recollida d’entrades i informació al Centre cultural i de congressos lauredià
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 27 al dimecres 29 de maig
Jornades de vins de muntanya
Activitat programada per a professionals del món de l’enologia
i de la gastronomia
www.andorravinsmuntanya.com 

Maig i juny
Exposicions temporals Herois i superherois 
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h 
Dissabte: de 10 a 20 h / Diumenge: de 10 a 14.30 h 
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545

20 ANYS
DE LA CORONACIÓ

DE LA VERGE
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MONOGRÀFIC

El procediment

Els dies 7 i 8 d’octubre del 1998 el copríncep episcopal i bisbe 

d’Urgell rebia dues cartes amb el mateix missatge troncal.                  

La primera d’elles, signada pels anteriorment esmentats mossens 

Martín i Pal i la segona, per tots els rectors i vicaris que aleshores 

exercien el ministeri pastoral a Andorra. La petició comuna era 

demanar al bisbe que obrís el procediment canònic de coronació           

de la Verge. El dia 12, Joan Martí Alanis rebia una altra missiva en el 

mateix sentit. En aquest cas, però, el signant era la màxima autoritat 

política de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, actual cònsol major.

Com ell mateix ha explicat amb motiu d’aquesta edició “les relacions 

de casa meva amb Canòlich són curioses”. I no li falta raó ja que           

el seu pare, Miquel Vila Bordoll, era cònsol quan es va fer la primera 

carretera el 1973 perquè es pogués arribar en cotxe al santuari i,          

a més, va coincidir amb la celebració del 750è aniversari. Ell mateix 

va ocupar el càrrec els anys del 775è aniversari i de la coronació.      

“És una casualitat que hauria volgut viure qualsevol altre lauredià, 

però he tingut la sort que ens hagi tocat viure-ho a mi i a la meva 

família”, assegura amb cert orgull Josep Miquel Vila.

En aquell moment es va donar una imponent imatge d’unitat             

ja que, a més del rector que més contacte tenia amb els feligresos 

lauredians, mossèn Dídac, s’hi sumaven tots els sacerdots en 

exercici al territori andorrà i també la màxima autoritat política      

de la parròquia. Aquestes cartes no van agafar desprevingut      

Martí Alanis que ja havia rebut la noti�cació de la iniciativa en la 

diada de la patrona d’aquell any. Potser per això, només tres dies 

més tard de rebre’n la darrera, el 15 d’octubre, el bisbe d’Urgell 

escrivia a la Santa Seu per demanar “afavorir els anhels dels �dels 

d’aquella parròquia”. El prelat també feia constar en l’escrit que       

“en el decurs dels anys, el culte i la devoció vers la imatge no només 

s’ha mantingut sinó que �ns i tot ha augmentat”. És a dir, posant 

èmfasi en un dels requisits necessaris per demanar la coronació 

d’una imatge.

Prop de dos mesos més tard de la missiva enviada pel bisbe d’Urgell, concretament el 7 de desembre, el prefecte de la Congregació per al            

Culte Diví i Disciplina dels Sagraments, el cardenal xilè Jorge Arturo Medina, signava una nota o�cial en la qual es comunicava l’aprovació de la 

Santa Seu per a què la Verge de Canòlich pogués ser coronada. 

Tota una mostra que el procés anava per bon camí ja que aquesta congregació és una de les més importants de la cúria romana. Tal i com 

s’esperava, el 7 d’abril del 1999, l’Acta Apostolicae Sedis, o el que és el mateix, el butlletí o�cial del Vaticà, publicava la decisió signada pel llavors 

secretari d’Estat, el cardenal Angelo Sodano. En la rúbrica del document constava que ho feia per manament del summe pontífex Karol Wojtyla, 

el papa Joan Pau II.
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Durant el mes de maig 
Visites guiades a l’Antiga Fàbrica Reig
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h (última visita 17.30 h) 
Dissabte: de 10 a 20 h (última visita 18.30 h) 
Diumenge: de 10 a 14.30 h (última visita 13 h)
Dissabte 25 i diumenge 26 de maig tancat
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545

Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de maig
19.30 h · Taller d’escriptura creativa a càrrec d’Elena Aranda.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad 

Dissabte 4 de maig 
10.30 h · Trofeu de Canòlich de natació
16.30 h · Exhibicions de Canòlich de natació artística
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Ballada conjunta de les seccions infantils i juvenils 
de l’Esbart Marboleny de Les Preses (Olot) i l’Esbart Laurèdia.
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 5 de maig
17.30 h · Ball de tarda 
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dijous 9 al diumenge 12 de maig
11a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats i d’animacions 
pels carrers, bars i restaurants participants, on trobareu una gran varietat
de tapes (tapa + Estrella Damm: 3 €). 
A més podreu entrar al sorteig de fabulosos premis!
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 11 i diumenge 12 de maig 
Fira del vehicle d’ocasió
HORARI: dissabte, de 10 a 20 h i diumenge, de 10 a 19 h
Competició de Sim Racing   
Aparcament del Camp Gran - Tel. 744 045

L’Associació Andorra Lírica presenta:
La �lle du régiment, de Gaetano Donizetti 
HORARI: dissabte 11, a les 20.30 h i diumenge 12, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna,

pels menors de 18 anys i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dijous 16 de maig
17 h · Entrega dels premis de l’11a Ruta de la tapa
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià 

Del divendres 17 al diumenge 19 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves - Tel. 741 545 

Dissabte 18 de maig
9.30 h · Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Nascuts per llegir
Taller de música en família a càrrec de Sonadons
11 h - Infants �ns a 18 mesos
12 h - Infants de 18 a 36 mesos 
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Places limitades a 12 infants per sessió
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

22 h · Concert de Canòlich
A càrrec de la Coral de la Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians
i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 19 de maig
17 h - Concert ‘Misa a Buenos Aires’ & Lorca
Un espectacle multi-disciplinar de música, dansa i pintura.
Organitzat per la Coral Rocafort amb col·laboració del Cor Transfronterer
de Cerdanya i la participació dels cors francesos Melodia (París) 
i Colcanto (Bordeus), les corals Capella de Santa Maria, Carol en Musique, 
l’Orfeó Andorrà i artistes de prestigi.
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- O�cina de Turisme d’Andorra la Vella - Tel. 750 100
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU ENTRADA: 12 € (anticipada) i 15 € (el mateix dia de l’actuació) 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 20 al divendres 31 de maig
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art 
Inauguració dilluns 20 de maig a les 19.30 h
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dimecres 22 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessions de natació artística
Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 23 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva
Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Lliurament dels premis del 25è concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

18.20 h · Exhibicions de kung fu
18.40 h · Exhibicions de judo
19 h · Exhibicions de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h · 54a Temporada de Teatre
KASSANDRA
Direcció: Sergi Belbel  /  Repartiment: Elisabet Casanovas
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna

o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (�ns a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (�ns a 25 anys): 16 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 26 de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich
Al riu d’Ós 

18 h · Espectacle ANDORRA, de Jean Camp 
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra 
ENTRADA GRATUÏTA (aforament limitat)
Recollida d’entrades i informació al Centre cultural i de congressos lauredià
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 27 al dimecres 29 de maig
Jornades de vins de muntanya
Activitat programada per a professionals del món de l’enologia
i de la gastronomia
www.andorravinsmuntanya.com 

Maig i juny
Exposicions temporals Herois i superherois 
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h 
Dissabte: de 10 a 20 h / Diumenge: de 10 a 14.30 h 
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545

Introducció

En el cristianisme catòlic i ortodox, la coronació d’una Verge 

suposa la culminació d’un procés de dret canònic que una autoritat 

eclesiàstica obre tenint en compte la devoció popular, l’antiguitat i 

l’arrelament del culte litúrgic entre els feligresos i l’apostolat       

cristià que suscita la imatge en qüestió. Aquesta tradició es va 

estendre notablement per Occident des de �nals del segle XVI i, 

segons estableixen les normes, li pertoca al bisbe de la diòcesi 

conjuntament amb la comunitat local decidir sobre la seva 

conveniència.  

La gran importància que sempre ha tingut per al poble lauredià la 

Verge de Canòlich va ser el principal argument pel qual el llavors 

prevere de la nostra parròquia, mossèn Dídac Martín, ajudat pel 

també sacerdot Manuel Pal, decidís posar �l a l’agulla per aconseguir 

aquest reconeixement, fet que va anunciar en el decurs de la diada 

del 1998 quan tot just es commemorava el 775è aniversari de la 

troballa de la imatge per part d’un pastor de Bixessarri.

Quatre mesos més tard, els dos rectors van posar en marxa el procés 

documental necessari començant per escriure una carta adreçada al 

llavors bisbe d’Urgell, Joan Martí Alanis, tot demanant-li l’obertura 

de les diligències pertinents davant la Santa Seu per iniciar el 

procediment que conduís a la coronació pontifícia de la nostra 

patrona. I tot, con�ant que es pogués fer en el següent aplec,                 

el darrer del segle XX.

Hi ha tres tipus de coronació: la pontifícia concedida pel papa              

i la màxima de les existents, la diocesana, concedida per un bisbe,     

i la litúrgica realitzada per qualsevol eclesiàstic.  

Amb aquest punt de partida, us presentem aquest monogrà�c en el 

qual us explicarem tot l’entramat del procés que va durar mesos i va 

tenir el seu punt �nal amb la coronació de la nostra Mare de Déu en 

la festivitat de Canòlich del 1999, de la qual es compleixen ara vint 

anys. De forma minuciosa trobareu tots els detalls i veureu com la 

iniciativa empresa per una petita localitat pirinenca va arribar al 

Vaticà i va ser ni més ni menys que el papa qui va dir la paraula �nal.

MONOGRÀFIC

El moment triat

El 1998 va ser un any força especial per als feligresos locals i la 

cristiandat en general per diversos motius. A casa nostra 

celebràvem l’efemèride del 775è aniversari de la troballa i en 

paral·lel es complien vint anys de mandat del papa Joan Pau II.         

A més, l’Església estava en la recta �nal per entrar en el tercer 

mil·lenni cristià i en aquest sentit, el pontífex polonès havia 

publicat quatre anys abans la carta apostòlica Tertio Millennio 

Adveniente. En ella, convidava a bisbes, sacerdots, religiosos i laics 

a iniciar un període de tres anys per celebrar la � del segon 

mil·lenni amb l’horitzó posat en el Gran Jubileu que tindria             

lloc l’any 2000.  Així, el 1997 estaria marcat per l’exploració de la 

�gura de Crist, i el 1998 i el 1999 per la meditació de l’Esperit Sant 

i Déu Pare respectivament.

Tot això no va passar per alt a mossèn Dídac com ho prova         

aquest fragment de la carta introductòria de presentació del     

dossier per demanar a la Santa Seu l’aprovació de la coronació:

“Aquesta coronació té per a tots nosaltres una rellevància excepcional:

al començament del tercer mil·lenni cristià, nosaltres volem que l’herència

rebuda dels segles passats ressoni en els cors de les generacions futures 

i els ompli de totes les riqueses de les nostres tradicions glorioses”.       

Al mateix temps que expressava el seu desig que “...l’últim aplec      

del segle XX sigui el de la solemne coronació”. Malgrat tot,                      

el mossèn, que era molt prudent, va voler assessorar-se prèviament 

de les opcions existents perquè l’empresa arribés a bon port.                                         

I per això va consultar 

el pare claretià Joan 

Maria Canals, membre 

de la Congregació per al 

Culte Diví i Disciplina 

dels Sagraments, que és 

la instància vaticana 

encarregada d’examinar

els pros i els contres de 

cada sol·licitud.

El procediment

Els dies 7 i 8 d’octubre del 1998 el copríncep episcopal i bisbe 

d’Urgell rebia dues cartes amb el mateix missatge troncal.                  

La primera d’elles, signada pels anteriorment esmentats mossens 

Martín i Pal i la segona, per tots els rectors i vicaris que aleshores 

exercien el ministeri pastoral a Andorra. La petició comuna era 

demanar al bisbe que obrís el procediment canònic de coronació           

de la Verge. El dia 12, Joan Martí Alanis rebia una altra missiva en el 

mateix sentit. En aquest cas, però, el signant era la màxima autoritat 

política de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, actual cònsol major.

Com ell mateix ha explicat amb motiu d’aquesta edició “les relacions 

de casa meva amb Canòlich són curioses”. I no li falta raó ja que           

el seu pare, Miquel Vila Bordoll, era cònsol quan es va fer la primera 

carretera el 1973 perquè es pogués arribar en cotxe al santuari i,          

a més, va coincidir amb la celebració del 750è aniversari. Ell mateix 

va ocupar el càrrec els anys del 775è aniversari i de la coronació.      

“És una casualitat que hauria volgut viure qualsevol altre lauredià, 

però he tingut la sort que ens hagi tocat viure-ho a mi i a la meva 

família”, assegura amb cert orgull Josep Miquel Vila.

En aquell moment es va donar una imponent imatge d’unitat             

ja que, a més del rector que més contacte tenia amb els feligresos 

lauredians, mossèn Dídac, s’hi sumaven tots els sacerdots en 

exercici al territori andorrà i també la màxima autoritat política      

de la parròquia. Aquestes cartes no van agafar desprevingut      

Martí Alanis que ja havia rebut la noti�cació de la iniciativa en la 

diada de la patrona d’aquell any. Potser per això, només tres dies 

més tard de rebre’n la darrera, el 15 d’octubre, el bisbe d’Urgell 

escrivia a la Santa Seu per demanar “afavorir els anhels dels �dels 

d’aquella parròquia”. El prelat també feia constar en l’escrit que       

“en el decurs dels anys, el culte i la devoció vers la imatge no només 

s’ha mantingut sinó que �ns i tot ha augmentat”. És a dir, posant 

èmfasi en un dels requisits necessaris per demanar la coronació 

d’una imatge.

Prop de dos mesos més tard de la missiva enviada pel bisbe d’Urgell, concretament el 7 de desembre, el prefecte de la Congregació per al            

Culte Diví i Disciplina dels Sagraments, el cardenal xilè Jorge Arturo Medina, signava una nota o�cial en la qual es comunicava l’aprovació de la 

Santa Seu per a què la Verge de Canòlich pogués ser coronada. 

Tota una mostra que el procés anava per bon camí ja que aquesta congregació és una de les més importants de la cúria romana. Tal i com 

s’esperava, el 7 d’abril del 1999, l’Acta Apostolicae Sedis, o el que és el mateix, el butlletí o�cial del Vaticà, publicava la decisió signada pel llavors 

secretari d’Estat, el cardenal Angelo Sodano. En la rúbrica del document constava que ho feia per manament del summe pontífex Karol Wojtyla, 

el papa Joan Pau II.



Durant el mes de maig 
Visites guiades a l’Antiga Fàbrica Reig
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h (última visita 17.30 h) 
Dissabte: de 10 a 20 h (última visita 18.30 h) 
Diumenge: de 10 a 14.30 h (última visita 13 h)
Dissabte 25 i diumenge 26 de maig tancat
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545

Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de maig
19.30 h · Taller d’escriptura creativa a càrrec d’Elena Aranda.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad 

Dissabte 4 de maig 
10.30 h · Trofeu de Canòlich de natació
16.30 h · Exhibicions de Canòlich de natació artística
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Ballada conjunta de les seccions infantils i juvenils 
de l’Esbart Marboleny de Les Preses (Olot) i l’Esbart Laurèdia.
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 5 de maig
17.30 h · Ball de tarda 
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dijous 9 al diumenge 12 de maig
11a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats i d’animacions 
pels carrers, bars i restaurants participants, on trobareu una gran varietat
de tapes (tapa + Estrella Damm: 3 €). 
A més podreu entrar al sorteig de fabulosos premis!
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 11 i diumenge 12 de maig 
Fira del vehicle d’ocasió
HORARI: dissabte, de 10 a 20 h i diumenge, de 10 a 19 h
Competició de Sim Racing   
Aparcament del Camp Gran - Tel. 744 045

L’Associació Andorra Lírica presenta:
La �lle du régiment, de Gaetano Donizetti 
HORARI: dissabte 11, a les 20.30 h i diumenge 12, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna,

pels menors de 18 anys i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dijous 16 de maig
17 h · Entrega dels premis de l’11a Ruta de la tapa
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià 

Del divendres 17 al diumenge 19 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves - Tel. 741 545 

Dissabte 18 de maig
9.30 h · Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Nascuts per llegir
Taller de música en família a càrrec de Sonadons
11 h - Infants �ns a 18 mesos
12 h - Infants de 18 a 36 mesos 
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Places limitades a 12 infants per sessió
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

22 h · Concert de Canòlich
A càrrec de la Coral de la Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians
i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 19 de maig
17 h - Concert ‘Misa a Buenos Aires’ & Lorca
Un espectacle multi-disciplinar de música, dansa i pintura.
Organitzat per la Coral Rocafort amb col·laboració del Cor Transfronterer
de Cerdanya i la participació dels cors francesos Melodia (París) 
i Colcanto (Bordeus), les corals Capella de Santa Maria, Carol en Musique, 
l’Orfeó Andorrà i artistes de prestigi.
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- O�cina de Turisme d’Andorra la Vella - Tel. 750 100
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU ENTRADA: 12 € (anticipada) i 15 € (el mateix dia de l’actuació) 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 20 al divendres 31 de maig
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art 
Inauguració dilluns 20 de maig a les 19.30 h
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dimecres 22 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessions de natació artística
Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 23 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva
Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Lliurament dels premis del 25è concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

18.20 h · Exhibicions de kung fu
18.40 h · Exhibicions de judo
19 h · Exhibicions de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h · 54a Temporada de Teatre
KASSANDRA
Direcció: Sergi Belbel  /  Repartiment: Elisabet Casanovas
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna

o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (�ns a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (�ns a 25 anys): 16 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 26 de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich
Al riu d’Ós 

18 h · Espectacle ANDORRA, de Jean Camp 
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra 
ENTRADA GRATUÏTA (aforament limitat)
Recollida d’entrades i informació al Centre cultural i de congressos lauredià
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 27 al dimecres 29 de maig
Jornades de vins de muntanya
Activitat programada per a professionals del món de l’enologia
i de la gastronomia
www.andorravinsmuntanya.com 

Maig i juny
Exposicions temporals Herois i superherois 
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h 
Dissabte: de 10 a 20 h / Diumenge: de 10 a 14.30 h 
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545

Introducció

En el cristianisme catòlic i ortodox, la coronació d’una Verge 

suposa la culminació d’un procés de dret canònic que una autoritat 

eclesiàstica obre tenint en compte la devoció popular, l’antiguitat i 

l’arrelament del culte litúrgic entre els feligresos i l’apostolat       

cristià que suscita la imatge en qüestió. Aquesta tradició es va 

estendre notablement per Occident des de �nals del segle XVI i, 

segons estableixen les normes, li pertoca al bisbe de la diòcesi 

conjuntament amb la comunitat local decidir sobre la seva 

conveniència.  

La gran importància que sempre ha tingut per al poble lauredià la 

Verge de Canòlich va ser el principal argument pel qual el llavors 

prevere de la nostra parròquia, mossèn Dídac Martín, ajudat pel 

també sacerdot Manuel Pal, decidís posar �l a l’agulla per aconseguir 

aquest reconeixement, fet que va anunciar en el decurs de la diada 

del 1998 quan tot just es commemorava el 775è aniversari de la 

troballa de la imatge per part d’un pastor de Bixessarri.

Quatre mesos més tard, els dos rectors van posar en marxa el procés 

documental necessari començant per escriure una carta adreçada al 

llavors bisbe d’Urgell, Joan Martí Alanis, tot demanant-li l’obertura 

de les diligències pertinents davant la Santa Seu per iniciar el 

procediment que conduís a la coronació pontifícia de la nostra 

patrona. I tot, con�ant que es pogués fer en el següent aplec,                 

el darrer del segle XX.

Hi ha tres tipus de coronació: la pontifícia concedida pel papa              

i la màxima de les existents, la diocesana, concedida per un bisbe,     

i la litúrgica realitzada per qualsevol eclesiàstic.  

Amb aquest punt de partida, us presentem aquest monogrà�c en el 

qual us explicarem tot l’entramat del procés que va durar mesos i va 

tenir el seu punt �nal amb la coronació de la nostra Mare de Déu en 

la festivitat de Canòlich del 1999, de la qual es compleixen ara vint 

anys. De forma minuciosa trobareu tots els detalls i veureu com la 

iniciativa empresa per una petita localitat pirinenca va arribar al 

Vaticà i va ser ni més ni menys que el papa qui va dir la paraula �nal.

El moment triat

El 1998 va ser un any força especial per als feligresos locals i la 

cristiandat en general per diversos motius. A casa nostra 

celebràvem l’efemèride del 775è aniversari de la troballa i en 

paral·lel es complien vint anys de mandat del papa Joan Pau II.         

A més, l’Església estava en la recta �nal per entrar en el tercer 

mil·lenni cristià i en aquest sentit, el pontífex polonès havia 

publicat quatre anys abans la carta apostòlica Tertio Millennio 

Adveniente. En ella, convidava a bisbes, sacerdots, religiosos i laics 

a iniciar un període de tres anys per celebrar la � del segon 

mil·lenni amb l’horitzó posat en el Gran Jubileu que tindria             

lloc l’any 2000.  Així, el 1997 estaria marcat per l’exploració de la 

�gura de Crist, i el 1998 i el 1999 per la meditació de l’Esperit Sant 

i Déu Pare respectivament.

Tot això no va passar per alt a mossèn Dídac com ho prova         

aquest fragment de la carta introductòria de presentació del     

dossier per demanar a la Santa Seu l’aprovació de la coronació:

“Aquesta coronació té per a tots nosaltres una rellevància excepcional:

al començament del tercer mil·lenni cristià, nosaltres volem que l’herència

rebuda dels segles passats ressoni en els cors de les generacions futures 

i els ompli de totes les riqueses de les nostres tradicions glorioses”.       

Al mateix temps que expressava el seu desig que “...l’últim aplec      

del segle XX sigui el de la solemne coronació”. Malgrat tot,                      

el mossèn, que era molt prudent, va voler assessorar-se prèviament 

de les opcions existents perquè l’empresa arribés a bon port.                                         

I per això va consultar 

el pare claretià Joan 

Maria Canals, membre 

de la Congregació per al 

Culte Diví i Disciplina 

dels Sagraments, que és 

la instància vaticana 

encarregada d’examinar

els pros i els contres de 

cada sol·licitud.

MONOGRÀFIC

El procediment

Els dies 7 i 8 d’octubre del 1998 el copríncep episcopal i bisbe 

d’Urgell rebia dues cartes amb el mateix missatge troncal.                  

La primera d’elles, signada pels anteriorment esmentats mossens 

Martín i Pal i la segona, per tots els rectors i vicaris que aleshores 

exercien el ministeri pastoral a Andorra. La petició comuna era 

demanar al bisbe que obrís el procediment canònic de coronació           

de la Verge. El dia 12, Joan Martí Alanis rebia una altra missiva en el 

mateix sentit. En aquest cas, però, el signant era la màxima autoritat 

política de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, actual cònsol major.

Com ell mateix ha explicat amb motiu d’aquesta edició “les relacions 

de casa meva amb Canòlich són curioses”. I no li falta raó ja que           

el seu pare, Miquel Vila Bordoll, era cònsol quan es va fer la primera 

carretera el 1973 perquè es pogués arribar en cotxe al santuari i,          

a més, va coincidir amb la celebració del 750è aniversari. Ell mateix 

va ocupar el càrrec els anys del 775è aniversari i de la coronació.      

“És una casualitat que hauria volgut viure qualsevol altre lauredià, 

però he tingut la sort que ens hagi tocat viure-ho a mi i a la meva 

família”, assegura amb cert orgull Josep Miquel Vila.

En aquell moment es va donar una imponent imatge d’unitat             

ja que, a més del rector que més contacte tenia amb els feligresos 

lauredians, mossèn Dídac, s’hi sumaven tots els sacerdots en 

exercici al territori andorrà i també la màxima autoritat política      

de la parròquia. Aquestes cartes no van agafar desprevingut      

Martí Alanis que ja havia rebut la noti�cació de la iniciativa en la 

diada de la patrona d’aquell any. Potser per això, només tres dies 

més tard de rebre’n la darrera, el 15 d’octubre, el bisbe d’Urgell 

escrivia a la Santa Seu per demanar “afavorir els anhels dels �dels 

d’aquella parròquia”. El prelat també feia constar en l’escrit que       

“en el decurs dels anys, el culte i la devoció vers la imatge no només 

s’ha mantingut sinó que �ns i tot ha augmentat”. És a dir, posant 

èmfasi en un dels requisits necessaris per demanar la coronació 

d’una imatge.

Mossèn Dídac Martín Portillo

Prop de dos mesos més tard de la missiva enviada pel bisbe d’Urgell, concretament el 7 de desembre, el prefecte de la Congregació per al            

Culte Diví i Disciplina dels Sagraments, el cardenal xilè Jorge Arturo Medina, signava una nota o�cial en la qual es comunicava l’aprovació de la 

Santa Seu per a què la Verge de Canòlich pogués ser coronada. 

Tota una mostra que el procés anava per bon camí ja que aquesta congregació és una de les més importants de la cúria romana. Tal i com 

s’esperava, el 7 d’abril del 1999, l’Acta Apostolicae Sedis, o el que és el mateix, el butlletí o�cial del Vaticà, publicava la decisió signada pel llavors 

secretari d’Estat, el cardenal Angelo Sodano. En la rúbrica del document constava que ho feia per manament del summe pontífex Karol Wojtyla, 

el papa Joan Pau II.
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Durant el mes de maig 
Visites guiades a l’Antiga Fàbrica Reig
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h (última visita 17.30 h) 
Dissabte: de 10 a 20 h (última visita 18.30 h) 
Diumenge: de 10 a 14.30 h (última visita 13 h)
Dissabte 25 i diumenge 26 de maig tancat
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545

Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de maig
19.30 h · Taller d’escriptura creativa a càrrec d’Elena Aranda.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad 

Dissabte 4 de maig 
10.30 h · Trofeu de Canòlich de natació
16.30 h · Exhibicions de Canòlich de natació artística
Piscina del Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Ballada conjunta de les seccions infantils i juvenils 
de l’Esbart Marboleny de Les Preses (Olot) i l’Esbart Laurèdia.
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 5 de maig
17.30 h · Ball de tarda 
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dijous 9 al diumenge 12 de maig
11a Ruta de la tapa
Durant els quatre dies s’organitzaran tot un ventall d’activitats i d’animacions 
pels carrers, bars i restaurants participants, on trobareu una gran varietat
de tapes (tapa + Estrella Damm: 3 €). 
A més podreu entrar al sorteig de fabulosos premis!
Informació - Tel. 744 045

Dissabte 11 i diumenge 12 de maig 
Fira del vehicle d’ocasió
HORARI: dissabte, de 10 a 20 h i diumenge, de 10 a 19 h
Competició de Sim Racing   
Aparcament del Camp Gran - Tel. 744 045

L’Associació Andorra Lírica presenta:
La �lle du régiment, de Gaetano Donizetti 
HORARI: dissabte 11, a les 20.30 h i diumenge 12, a les 18 h
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada normal: 32 € 
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna,

pels menors de 18 anys i pels amics de l’Associació Andorra Lírica: 27 € 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dijous 16 de maig
17 h · Entrega dels premis de l’11a Ruta de la tapa
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià 

Del divendres 17 al diumenge 19 de maig
Celebració del Dia Internacional dels Museus
Portes obertes al Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig
Consultar horaris - AMB RESERVA PRÈVIA
Informació i reserves - Tel. 741 545 

Dissabte 18 de maig
9.30 h · Torneig d’iniciació de futbol sala
Pista poliesportiva del Centre Esportiu - Tel. 743 700

Nascuts per llegir
Taller de música en família a càrrec de Sonadons
11 h - Infants �ns a 18 mesos
12 h - Infants de 18 a 36 mesos 
INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Places limitades a 12 infants per sessió
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

22 h · Concert de Canòlich
A càrrec de la Coral de la Llar de Lòria, els Petits Cantaires Lauredians
i la Coral Rocafort
ENTRADA GRATUÏTA
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 19 de maig
17 h - Concert ‘Misa a Buenos Aires’ & Lorca
Un espectacle multi-disciplinar de música, dansa i pintura.
Organitzat per la Coral Rocafort amb col·laboració del Cor Transfronterer
de Cerdanya i la participació dels cors francesos Melodia (París) 
i Colcanto (Bordeus), les corals Capella de Santa Maria, Carol en Musique, 
l’Orfeó Andorrà i artistes de prestigi.
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades 
- Centre cultural i de congressos lauredià
- O�cina de Turisme d’Andorra la Vella - Tel. 750 100
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU ENTRADA: 12 € (anticipada) i 15 € (el mateix dia de l’actuació) 
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 20 al divendres 31 de maig
Exposició del taller tèxtil dels alumnes de l’Escola d’Art 
Inauguració dilluns 20 de maig a les 19.30 h
ENTRADA GRATUÏTA
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Dimecres 22 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessions de natació artística
Centre Esportiu - Tel. 743 700

Dijous 23 de maig 
17.30 h · Portes obertes sessions d’escola i cursets de natació
17.30 h · Portes obertes sessió d’iniciació esportiva
Centre Esportiu - Tel. 743 700

18 h · Lliurament dels premis del 25è concurs de punts de llibre
Biblioteca Comunal Universitària - Tel. 744 044
o biblioteca@comusantjulia.ad

18.20 h · Exhibicions de kung fu
18.40 h · Exhibicions de judo
19 h · Exhibicions de taekwondo
Centre Esportiu - Tel. 743 700

21.30 h · 54a Temporada de Teatre
KASSANDRA
Direcció: Sergi Belbel  /  Repartiment: Elisabet Casanovas
VENDA D’ENTRADES

- www.santjulia.ad/entrades
- Centre cultural i de congressos lauredià
- Taquilla del teatre des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle

PREU
- Entrada: 22 €  
- Entrada per als posseïdors del Carnet jove, la Targeta magna

o el Carnet universitari de l’UdA: 16,50 €
- Entrada per a estudiants (�ns a 25 anys): 8 €

I TAMBÉ POTS FER UN MOS&TEATRE
- Entrada + MOS&TEATRE: 24,50 €
- Entrada + MOS&TEATRE per a estudiants (�ns a 25 anys): 16 €

Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Diumenge 26 de maig
8.30 h · Concurs de pesca de Canòlich
Al riu d’Ós 

18 h · Espectacle ANDORRA, de Jean Camp 
Producció de l’Escena Nacional d’Andorra 
ENTRADA GRATUÏTA (aforament limitat)
Recollida d’entrades i informació al Centre cultural i de congressos lauredià
Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià - Tel. 744 044

Del dilluns 27 al dimecres 29 de maig
Jornades de vins de muntanya
Activitat programada per a professionals del món de l’enologia
i de la gastronomia
www.andorravinsmuntanya.com 

Maig i juny
Exposicions temporals Herois i superherois 
De dimarts a divendres: de 9 a 18.30 h 
Dissabte: de 10 a 20 h / Diumenge: de 10 a 14.30 h 
ENTRADA GRATUÏTA
Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig - Tel. 741 545

Sergi Mas amb un programa anterior de Canòlich

El procediment

Els dies 7 i 8 d’octubre del 1998 el copríncep episcopal i bisbe 

d’Urgell rebia dues cartes amb el mateix missatge troncal.                  

La primera d’elles, signada pels anteriorment esmentats mossens 

Martín i Pal i la segona, per tots els rectors i vicaris que aleshores 

exercien el ministeri pastoral a Andorra. La petició comuna era 

demanar al bisbe que obrís el procediment canònic de coronació           

de la Verge. El dia 12, Joan Martí Alanis rebia una altra missiva en el 

mateix sentit. En aquest cas, però, el signant era la màxima autoritat 

política de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, actual cònsol major.

Com ell mateix ha explicat amb motiu d’aquesta edició “les relacions 

de casa meva amb Canòlich són curioses”. I no li falta raó ja que           

el seu pare, Miquel Vila Bordoll, era cònsol quan es va fer la primera 

carretera el 1973 perquè es pogués arribar en cotxe al santuari i,          

a més, va coincidir amb la celebració del 750è aniversari. Ell mateix 

va ocupar el càrrec els anys del 775è aniversari i de la coronació.      

MONOGRÀFIC

“És una casualitat que hauria volgut viure qualsevol altre lauredià, 

però he tingut la sort que ens hagi tocat viure-ho a mi i a la meva 

família”, assegura amb cert orgull Josep Miquel Vila.

En aquell moment es va donar una imponent imatge d’unitat             

ja que, a més del rector que més contacte tenia amb els feligresos 

lauredians, mossèn Dídac, s’hi sumaven tots els sacerdots en 

exercici al territori andorrà i també la màxima autoritat política      

de la parròquia. Aquestes cartes no van agafar desprevingut      

Martí Alanis que ja havia rebut la noti�cació de la iniciativa en la 

diada de la patrona d’aquell any. Potser per això, només tres dies 

més tard de rebre’n la darrera, el 15 d’octubre, el bisbe d’Urgell 

escrivia a la Santa Seu per demanar “afavorir els anhels dels �dels 

d’aquella parròquia”. El prelat també feia constar en l’escrit que       

“en el decurs dels anys, el culte i la devoció vers la imatge no només 

s’ha mantingut sinó que �ns i tot ha augmentat”. És a dir, posant 

èmfasi en un dels requisits necessaris per demanar la coronació 

d’una imatge.

Prop de dos mesos més tard de la missiva enviada pel bisbe d’Urgell, concretament el 7 de desembre, el prefecte de la Congregació per al            

Culte Diví i Disciplina dels Sagraments, el cardenal xilè Jorge Arturo Medina, signava una nota o�cial en la qual es comunicava l’aprovació de la 

Santa Seu per a què la Verge de Canòlich pogués ser coronada. 

Tota una mostra que el procés anava per bon camí ja que aquesta congregació és una de les més importants de la cúria romana. Tal i com 

s’esperava, el 7 d’abril del 1999, l’Acta Apostolicae Sedis, o el que és el mateix, el butlletí o�cial del Vaticà, publicava la decisió signada pel llavors 

secretari d’Estat, el cardenal Angelo Sodano. En la rúbrica del document constava que ho feia per manament del summe pontífex Karol Wojtyla, 

el papa Joan Pau II.

Carta dels preveres de la parròquia



El procediment

Els dies 7 i 8 d’octubre del 1998 el copríncep episcopal i bisbe 

d’Urgell rebia dues cartes amb el mateix missatge troncal.                  

La primera d’elles, signada pels anteriorment esmentats mossens 

Martín i Pal i la segona, per tots els rectors i vicaris que aleshores 

exercien el ministeri pastoral a Andorra. La petició comuna era 

demanar al bisbe que obrís el procediment canònic de coronació           

de la Verge. El dia 12, Joan Martí Alanis rebia una altra missiva en el 

mateix sentit. En aquest cas, però, el signant era la màxima autoritat 

política de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, actual cònsol major.

Com ell mateix ha explicat amb motiu d’aquesta edició “les relacions 

de casa meva amb Canòlich són curioses”. I no li falta raó ja que           

el seu pare, Miquel Vila Bordoll, era cònsol quan es va fer la primera 

carretera el 1973 perquè es pogués arribar en cotxe al santuari i,          

a més, va coincidir amb la celebració del 750è aniversari. Ell mateix 

va ocupar el càrrec els anys del 775è aniversari i de la coronació.      

Sergi Mas amb un programa anterior de Canòlich

“És una casualitat que hauria volgut viure qualsevol altre lauredià, 

però he tingut la sort que ens hagi tocat viure-ho a mi i a la meva 

família”, assegura amb cert orgull Josep Miquel Vila.

En aquell moment es va donar una imponent imatge d’unitat             

ja que, a més del rector que més contacte tenia amb els feligresos 

lauredians, mossèn Dídac, s’hi sumaven tots els sacerdots en 

exercici al territori andorrà i també la màxima autoritat política      

de la parròquia. Aquestes cartes no van agafar desprevingut      

Martí Alanis que ja havia rebut la noti�cació de la iniciativa en la 

diada de la patrona d’aquell any. Potser per això, només tres dies 

més tard de rebre’n la darrera, el 15 d’octubre, el bisbe d’Urgell 

escrivia a la Santa Seu per demanar “afavorir els anhels dels �dels 

d’aquella parròquia”. El prelat també feia constar en l’escrit que       

“en el decurs dels anys, el culte i la devoció vers la imatge no només 

s’ha mantingut sinó que �ns i tot ha augmentat”. És a dir, posant 

èmfasi en un dels requisits necessaris per demanar la coronació 

d’una imatge.

MONOGRÀFIC

Prop de dos mesos més tard de la missiva enviada pel bisbe d’Urgell, concretament el 7 de desembre, el prefecte de la Congregació per al            

Culte Diví i Disciplina dels Sagraments, el cardenal xilè Jorge Arturo Medina, signava una nota o�cial en la qual es comunicava l’aprovació de la 

Santa Seu per a què la Verge de Canòlich pogués ser coronada. 

Tota una mostra que el procés anava per bon camí ja que aquesta congregació és una de les més importants de la cúria romana. Tal i com 

s’esperava, el 7 d’abril del 1999, l’Acta Apostolicae Sedis, o el que és el mateix, el butlletí o�cial del Vaticà, publicava la decisió signada pel llavors 

secretari d’Estat, el cardenal Angelo Sodano. En la rúbrica del document constava que ho feia per manament del summe pontífex Karol Wojtyla, 

el papa Joan Pau II.

Carta dels rectors i vicaris del Principat
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El procediment

Els dies 7 i 8 d’octubre del 1998 el copríncep episcopal i bisbe 

d’Urgell rebia dues cartes amb el mateix missatge troncal.                  

La primera d’elles, signada pels anteriorment esmentats mossens 

Martín i Pal i la segona, per tots els rectors i vicaris que aleshores 

exercien el ministeri pastoral a Andorra. La petició comuna era 

demanar al bisbe que obrís el procediment canònic de coronació           

de la Verge. El dia 12, Joan Martí Alanis rebia una altra missiva en el 

mateix sentit. En aquest cas, però, el signant era la màxima autoritat 

política de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, actual cònsol major.

Com ell mateix ha explicat amb motiu d’aquesta edició “les relacions 

de casa meva amb Canòlich són curioses”. I no li falta raó ja que           

el seu pare, Miquel Vila Bordoll, era cònsol quan es va fer la primera 

carretera el 1973 perquè es pogués arribar en cotxe al santuari i,          

a més, va coincidir amb la celebració del 750è aniversari. Ell mateix 

va ocupar el càrrec els anys del 775è aniversari i de la coronació.      

“És una casualitat que hauria volgut viure qualsevol altre lauredià, 

però he tingut la sort que ens hagi tocat viure-ho a mi i a la meva 

família”, assegura amb cert orgull Josep Miquel Vila.

En aquell moment es va donar una imponent imatge d’unitat             

ja que, a més del rector que més contacte tenia amb els feligresos 

lauredians, mossèn Dídac, s’hi sumaven tots els sacerdots en 

exercici al territori andorrà i també la màxima autoritat política      

de la parròquia. Aquestes cartes no van agafar desprevingut      

Martí Alanis que ja havia rebut la noti�cació de la iniciativa en la 

diada de la patrona d’aquell any. Potser per això, només tres dies 

més tard de rebre’n la darrera, el 15 d’octubre, el bisbe d’Urgell 

escrivia a la Santa Seu per demanar “afavorir els anhels dels �dels 

d’aquella parròquia”. El prelat també feia constar en l’escrit que       

“en el decurs dels anys, el culte i la devoció vers la imatge no només 

s’ha mantingut sinó que �ns i tot ha augmentat”. És a dir, posant 

èmfasi en un dels requisits necessaris per demanar la coronació 

d’una imatge.

Sergi Mas amb un programa anterior de Canòlich

MONOGRÀFIC

Prop de dos mesos més tard de la missiva enviada pel bisbe d’Urgell, concretament el 7 de desembre, el prefecte de la Congregació per al            

Culte Diví i Disciplina dels Sagraments, el cardenal xilè Jorge Arturo Medina, signava una nota o�cial en la qual es comunicava l’aprovació de la 

Santa Seu per a què la Verge de Canòlich pogués ser coronada. 

Tota una mostra que el procés anava per bon camí ja que aquesta congregació és una de les més importants de la cúria romana. Tal i com 

s’esperava, el 7 d’abril del 1999, l’Acta Apostolicae Sedis, o el que és el mateix, el butlletí o�cial del Vaticà, publicava la decisió signada pel llavors 

secretari d’Estat, el cardenal Angelo Sodano. En la rúbrica del document constava que ho feia per manament del summe pontífex Karol Wojtyla, 

el papa Joan Pau II.

Carta del cònsol major de Sant Julià de Lòria Carta del bisbe a la Santa Seu



El procediment

Els dies 7 i 8 d’octubre del 1998 el copríncep episcopal i bisbe 

d’Urgell rebia dues cartes amb el mateix missatge troncal.                  

La primera d’elles, signada pels anteriorment esmentats mossens 

Martín i Pal i la segona, per tots els rectors i vicaris que aleshores 

exercien el ministeri pastoral a Andorra. La petició comuna era 

demanar al bisbe que obrís el procediment canònic de coronació           

de la Verge. El dia 12, Joan Martí Alanis rebia una altra missiva en el 

mateix sentit. En aquest cas, però, el signant era la màxima autoritat 

política de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, actual cònsol major.

Com ell mateix ha explicat amb motiu d’aquesta edició “les relacions 

de casa meva amb Canòlich són curioses”. I no li falta raó ja que           

el seu pare, Miquel Vila Bordoll, era cònsol quan es va fer la primera 

carretera el 1973 perquè es pogués arribar en cotxe al santuari i,          

a més, va coincidir amb la celebració del 750è aniversari. Ell mateix 

va ocupar el càrrec els anys del 775è aniversari i de la coronació.      

“És una casualitat que hauria volgut viure qualsevol altre lauredià, 

però he tingut la sort que ens hagi tocat viure-ho a mi i a la meva 

família”, assegura amb cert orgull Josep Miquel Vila.

En aquell moment es va donar una imponent imatge d’unitat             

ja que, a més del rector que més contacte tenia amb els feligresos 

lauredians, mossèn Dídac, s’hi sumaven tots els sacerdots en 

exercici al territori andorrà i també la màxima autoritat política      

de la parròquia. Aquestes cartes no van agafar desprevingut      

Martí Alanis que ja havia rebut la noti�cació de la iniciativa en la 

diada de la patrona d’aquell any. Potser per això, només tres dies 

més tard de rebre’n la darrera, el 15 d’octubre, el bisbe d’Urgell 

escrivia a la Santa Seu per demanar “afavorir els anhels dels �dels 

d’aquella parròquia”. El prelat també feia constar en l’escrit que       

“en el decurs dels anys, el culte i la devoció vers la imatge no només 

s’ha mantingut sinó que �ns i tot ha augmentat”. És a dir, posant 

èmfasi en un dels requisits necessaris per demanar la coronació 

d’una imatge.

Sergi Mas amb un programa anterior de Canòlich
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Prop de dos mesos més tard de la missiva enviada pel bisbe d’Urgell, concretament el 7 de desembre, el prefecte de la Congregació per al            

Culte Diví i Disciplina dels Sagraments, el cardenal xilè Jorge Arturo Medina, signava una nota o�cial en la qual es comunicava l’aprovació de la 

Santa Seu per a què la Verge de Canòlich pogués ser coronada. 

Tota una mostra que el procés anava per bon camí ja que aquesta congregació és una de les més importants de la cúria romana. Tal i com 

s’esperava, el 7 d’abril del 1999, l’Acta Apostolicae Sedis, o el que és el mateix, el butlletí o�cial del Vaticà, publicava la decisió signada pel llavors 

secretari d’Estat, el cardenal Angelo Sodano. En la rúbrica del document constava que ho feia per manament del summe pontífex Karol Wojtyla, 

el papa Joan Pau II.
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El procediment

Els dies 7 i 8 d’octubre del 1998 el copríncep episcopal i bisbe 

d’Urgell rebia dues cartes amb el mateix missatge troncal.                  

La primera d’elles, signada pels anteriorment esmentats mossens 

Martín i Pal i la segona, per tots els rectors i vicaris que aleshores 

exercien el ministeri pastoral a Andorra. La petició comuna era 

demanar al bisbe que obrís el procediment canònic de coronació           

de la Verge. El dia 12, Joan Martí Alanis rebia una altra missiva en el 

mateix sentit. En aquest cas, però, el signant era la màxima autoritat 

política de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, actual cònsol major.

Com ell mateix ha explicat amb motiu d’aquesta edició “les relacions 

de casa meva amb Canòlich són curioses”. I no li falta raó ja que           

el seu pare, Miquel Vila Bordoll, era cònsol quan es va fer la primera 

carretera el 1973 perquè es pogués arribar en cotxe al santuari i,          

a més, va coincidir amb la celebració del 750è aniversari. Ell mateix 

va ocupar el càrrec els anys del 775è aniversari i de la coronació.      

“És una casualitat que hauria volgut viure qualsevol altre lauredià, 

però he tingut la sort que ens hagi tocat viure-ho a mi i a la meva 

família”, assegura amb cert orgull Josep Miquel Vila.

En aquell moment es va donar una imponent imatge d’unitat             

ja que, a més del rector que més contacte tenia amb els feligresos 

lauredians, mossèn Dídac, s’hi sumaven tots els sacerdots en 

exercici al territori andorrà i també la màxima autoritat política      

de la parròquia. Aquestes cartes no van agafar desprevingut      

Martí Alanis que ja havia rebut la noti�cació de la iniciativa en la 

diada de la patrona d’aquell any. Potser per això, només tres dies 

més tard de rebre’n la darrera, el 15 d’octubre, el bisbe d’Urgell 

escrivia a la Santa Seu per demanar “afavorir els anhels dels �dels 

d’aquella parròquia”. El prelat també feia constar en l’escrit que       

“en el decurs dels anys, el culte i la devoció vers la imatge no només 

s’ha mantingut sinó que �ns i tot ha augmentat”. És a dir, posant 

èmfasi en un dels requisits necessaris per demanar la coronació 

d’una imatge.

Prop de dos mesos més tard de la missiva enviada pel bisbe d’Urgell, concretament el 7 de desembre, el prefecte de la Congregació per al            

Culte Diví i Disciplina dels Sagraments, el cardenal xilè Jorge Arturo Medina, signava una nota o�cial en la qual es comunicava l’aprovació de la 

Santa Seu per a què la Verge de Canòlich pogués ser coronada. 

Tota una mostra que el procés anava per bon camí ja que aquesta congregació és una de les més importants de la cúria romana. Tal i com 

s’esperava, el 7 d’abril del 1999, l’Acta Apostolicae Sedis, o el que és el mateix, el butlletí o�cial del Vaticà, publicava la decisió signada pel llavors 

secretari d’Estat, el cardenal Angelo Sodano. En la rúbrica del document constava que ho feia per manament del summe pontífex Karol Wojtyla, 

el papa Joan Pau II.
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Aprovació de la Santa Seu



El procediment

Els dies 7 i 8 d’octubre del 1998 el copríncep episcopal i bisbe 

d’Urgell rebia dues cartes amb el mateix missatge troncal.                  

La primera d’elles, signada pels anteriorment esmentats mossens 

Martín i Pal i la segona, per tots els rectors i vicaris que aleshores 

exercien el ministeri pastoral a Andorra. La petició comuna era 

demanar al bisbe que obrís el procediment canònic de coronació           

de la Verge. El dia 12, Joan Martí Alanis rebia una altra missiva en el 

mateix sentit. En aquest cas, però, el signant era la màxima autoritat 

política de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, actual cònsol major.

Com ell mateix ha explicat amb motiu d’aquesta edició “les relacions 

de casa meva amb Canòlich són curioses”. I no li falta raó ja que           

el seu pare, Miquel Vila Bordoll, era cònsol quan es va fer la primera 

carretera el 1973 perquè es pogués arribar en cotxe al santuari i,          

a més, va coincidir amb la celebració del 750è aniversari. Ell mateix 

va ocupar el càrrec els anys del 775è aniversari i de la coronació.      

“És una casualitat que hauria volgut viure qualsevol altre lauredià, 

però he tingut la sort que ens hagi tocat viure-ho a mi i a la meva 

família”, assegura amb cert orgull Josep Miquel Vila.

En aquell moment es va donar una imponent imatge d’unitat             

ja que, a més del rector que més contacte tenia amb els feligresos 

lauredians, mossèn Dídac, s’hi sumaven tots els sacerdots en 

exercici al territori andorrà i també la màxima autoritat política      

de la parròquia. Aquestes cartes no van agafar desprevingut      

Martí Alanis que ja havia rebut la noti�cació de la iniciativa en la 

diada de la patrona d’aquell any. Potser per això, només tres dies 

més tard de rebre’n la darrera, el 15 d’octubre, el bisbe d’Urgell 

escrivia a la Santa Seu per demanar “afavorir els anhels dels �dels 

d’aquella parròquia”. El prelat també feia constar en l’escrit que       

“en el decurs dels anys, el culte i la devoció vers la imatge no només 

s’ha mantingut sinó que �ns i tot ha augmentat”. És a dir, posant 

èmfasi en un dels requisits necessaris per demanar la coronació 

d’una imatge.

Prop de dos mesos més tard de la missiva enviada pel bisbe d’Urgell, concretament el 7 de desembre, el prefecte de la Congregació per al            

Culte Diví i Disciplina dels Sagraments, el cardenal xilè Jorge Arturo Medina, signava una nota o�cial en la qual es comunicava l’aprovació de la 

Santa Seu per a què la Verge de Canòlich pogués ser coronada. 

Tota una mostra que el procés anava per bon camí ja que aquesta congregació és una de les més importants de la cúria romana. Tal i com 

s’esperava, el 7 d’abril del 1999, l’Acta Apostolicae Sedis, o el que és el mateix, el butlletí o�cial del Vaticà, publicava la decisió signada pel llavors 

secretari d’Estat, el cardenal Angelo Sodano. En la rúbrica del document constava que ho feia per manament del summe pontífex Karol Wojtyla, 

el papa Joan Pau II.

Els primers passos
Poc després de l’enviament de la carta per part del bisbe, lògicament 

s’estava a l’espera de quina seria la resposta. Però com que hi havia 

força con�ança en que la petició seria acceptada, es van posar en 

marxa una sèrie d’iniciatives de gran calat per anar avançant feina. 

Una d’elles va ser l’obertura d’un compte corrent a cadascuna           

de les sis entitats bancàries existents a l’època a � que qui ho 

desitgés pogués fer una donació. 

La implicació de la ciutadania va ser massiva, �ns al punt que va 

arribar un moment en que es va constatar que ja s’havia recaptat 

més del necessari -prop de tres milions de pessetes- per sufragar 

totes les despeses de la diada, com recorda Josep Miquel Vila.    

“Vam veure que tot estava més que cobert i amb mossèn Dídac vam 

parlar públicament per agrair les aportacions, però la gent volia 

continuar fent-les i ens va semblar que no els podíem impedir que ho 

fessin”. I com que van sobrar diners, van trobar que l’opció més 

idònia era destinar l’excedent a Càritas i a d’altres causes solidàries.

Un altre pas important va ser encarregar un himne fet 

expressament per a la coronació que va ser compost per 

monsenyor Valentí Miserachs amb lletra de mossèn Manuel Pal. 
Miserachs, que guardava una estreta relació amb mossèn Dídac, 
s’havia format per al sacerdoci al seminari de la diòcesi de Vic i 
també era músic. I és molt destacable ressenyar que en aquell 
moment ja era mestre de capella de la basílica de Santa Maria            
la Major de Roma i degà de l’Institut Ponti�ci de Música Sacra,              
el que demostra que la persona triada pel mossèn era tot un 
referent en el panorama internacional de la música litúrgica i un 
organista i compositor de prestigi al Vaticà.  
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Foto: J. Pujol / “Canòlich ben aviat demà”
Al centre, monsenyor Valentí Miserachs
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El procediment

Els dies 7 i 8 d’octubre del 1998 el copríncep episcopal i bisbe 

d’Urgell rebia dues cartes amb el mateix missatge troncal.                  

La primera d’elles, signada pels anteriorment esmentats mossens 

Martín i Pal i la segona, per tots els rectors i vicaris que aleshores 

exercien el ministeri pastoral a Andorra. La petició comuna era 

demanar al bisbe que obrís el procediment canònic de coronació           

de la Verge. El dia 12, Joan Martí Alanis rebia una altra missiva en el 

mateix sentit. En aquest cas, però, el signant era la màxima autoritat 

política de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, actual cònsol major.

Com ell mateix ha explicat amb motiu d’aquesta edició “les relacions 

de casa meva amb Canòlich són curioses”. I no li falta raó ja que           

el seu pare, Miquel Vila Bordoll, era cònsol quan es va fer la primera 

carretera el 1973 perquè es pogués arribar en cotxe al santuari i,          

a més, va coincidir amb la celebració del 750è aniversari. Ell mateix 

va ocupar el càrrec els anys del 775è aniversari i de la coronació.      

“És una casualitat que hauria volgut viure qualsevol altre lauredià, 

però he tingut la sort que ens hagi tocat viure-ho a mi i a la meva 

família”, assegura amb cert orgull Josep Miquel Vila.

En aquell moment es va donar una imponent imatge d’unitat             

ja que, a més del rector que més contacte tenia amb els feligresos 

lauredians, mossèn Dídac, s’hi sumaven tots els sacerdots en 

exercici al territori andorrà i també la màxima autoritat política      

de la parròquia. Aquestes cartes no van agafar desprevingut      

Martí Alanis que ja havia rebut la noti�cació de la iniciativa en la 

diada de la patrona d’aquell any. Potser per això, només tres dies 

més tard de rebre’n la darrera, el 15 d’octubre, el bisbe d’Urgell 

escrivia a la Santa Seu per demanar “afavorir els anhels dels �dels 

d’aquella parròquia”. El prelat també feia constar en l’escrit que       

“en el decurs dels anys, el culte i la devoció vers la imatge no només 

s’ha mantingut sinó que �ns i tot ha augmentat”. És a dir, posant 

èmfasi en un dels requisits necessaris per demanar la coronació 

d’una imatge.

Prop de dos mesos més tard de la missiva enviada pel bisbe d’Urgell, concretament el 7 de desembre, el prefecte de la Congregació per al            

Culte Diví i Disciplina dels Sagraments, el cardenal xilè Jorge Arturo Medina, signava una nota o�cial en la qual es comunicava l’aprovació de la 

Santa Seu per a què la Verge de Canòlich pogués ser coronada. 

Tota una mostra que el procés anava per bon camí ja que aquesta congregació és una de les més importants de la cúria romana. Tal i com 

s’esperava, el 7 d’abril del 1999, l’Acta Apostolicae Sedis, o el que és el mateix, el butlletí o�cial del Vaticà, publicava la decisió signada pel llavors 

secretari d’Estat, el cardenal Angelo Sodano. En la rúbrica del document constava que ho feia per manament del summe pontífex Karol Wojtyla, 

el papa Joan Pau II.

L’himne de la coronació

L’himne va ser presentat i interpretat pel propi Miserachs a 

l’església parroquial de Sant Julià de Lòria durant una missa 

celebrada el dia de Tots Sants del 1998. La partitura completava       

el conjunt d’obres musicals que els mossens Enric Marfany,       

Francesc Tàpies i Agustí Romero havien dedicat amb anterioritat      

a la nostra Mare de Déu. Durant l’homilia, mossèn Dídac va 

anunciar que l’himne es posaria en mans de la Coral Rocafort tot 

con�ant que fossin ells “els intèrprets més autèntics d’aquesta peça”. 

Però la cosa va anar molt més lluny perquè, amb motiu d’una 

trobada dels fundadors i del comitè organitzador del Concurs 

Internacional de Cant Montserrat Caballé celebrada a la ciutat 

alemanya d’Hamburg, el cònsol major va proposar personalment a 

la recentment desapareguda soprano barcelonina que fos ella qui 

cantés l’himne a Canòlich el dia de la coronació. 

Cal remarcar que el vincle de la diva amb Andorra era molt fort per 

qüestions familiars i es va intensi�car, especialment amb la nostra 

parròquia, quan el desembre del 1997 la Fundació Julià Reig,            

el comú i la mateixa Caballé van signar un conveni per organitzar 

el concurs de cant que duia el seu nom i que se celebraria durant 

cinc anys, entre el 1999 i el 2003. Potser, aquest lligam tan estret 

amb el nostre país, fos la raó per què Caballé es mostrés oberta a 

poder col·laborar d’alguna forma.   
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Montserrat Caballé



L’artista amb la talla autèntica de la Mare de Déu de Canòlich que data del segle XIII
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Foto: Daniel Areny / Assajos de l’himne per part de la Coral Rocafort

Així, el 9 de març del 1999 el propi Josep Miquel Vila i l’aleshores 

directora de Cultura, Teresa Areny, van mantenir una trobada a 

Barcelona amb la soprano i el seu germà Carles. Es va acordar que 

cantaria dues de les quatre estrofes de l’himne i que l’enregistrament

aniria a càrrec de l’enginyer de so, Carlos Peñalver, home de con�ança

de la família Caballé.  

També es va decidir oferir la participació de la Coral Rocafort com 

a cor d’acompanyament. En aquest sentit, es va organitzar una 

trobada, aquest cop a Sant Julià de Lòria, entre els germans Caballé, 

el director de la coral, Daniel Areny, i la pròpia responsable de 

Cultura. Durant la reunió, va sorgir la idea d’incorporar l’organista 

del Cor dels Petits Cantors d’Andorra, Ignasi Ribas. També la de 

visitar de forma conjunta els quatre indrets on es farien els 

enregistraments -el local d’assaig de la coral, l’auditori Claror i les 

esglésies parroquials d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria-,            

així com establir les fases de què constarien les gravacions.

La idea era que, després dels enregistraments, Peñalver procedís a 

fer els treballs d’edició per acoblar les dues gravacions, però després 

es va veure que les tonalitats de les versions gravades per separat 

eren diferents i es va desestimar per raons tècniques editar un CD 

conjunt. Tot i això, el cert és que, després de molts nervis i 

incertituds, el dia de Canòlich del 1999 sí que es va poder escoltar 

per la megafonia del santuari l’himne de la coronació interpretat 

per Caballé. Va ser tot un èxit, com ho proven les sengles cartes que 

Teresa Areny va enviar als germans Caballé agraint-los la implicació

i la col·laboració totalment desinteressada, ja que tots dos havien 

expressat des del començament del procés que no volien percebre 

cap remuneració per aquest treball. 



Sergi Mas amb un programa anterior de Canòlich
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HIMNE DE LA CORONACIÓ 

1- De l’univers el Rei i creador
us coronà en el cel d’eterna glòria.
De més humil corona us ha fet do,
a Canòlich, Sant Julià de Lòria.

Si d’àngels i de sants sou Reina al cel,
aquí, Maria, ho sou de tot �el.

2- Sou Mare nostra des que en tràgic jorn
prop de la creu el Fill nous �lls us dava.
La germandat va créixer al vostre entorn
i el seu amor arreu us coronava.

3- Com reial tron nostres avantpassats
feren per Vós molt alta i blanca ermita.
I des d’aquí heu regit cases i prats
i vostre amor a nous amors invita.

4- Corones d’or mai no valdrien res,
si de l’amor no són signe i penyora.
Tots i en tot lloc feu que ens estimem més
i el goig diví per Vós regni tothora.

Partitura de l’himne



Les activitats
Com passa en cada diada de Canòlich des de fa molts anys, durant 

tot el mes de maig el calendari d’esdeveniments augmenta de forma 

considerable amb la cultura, l’esport, les tradicions i les litúrgies 

com a ingredients principals. Però el 1999 el programa va ser 

excepcional, podríem dir que únic i amb la cultura més que mai 

com a pal de paller de l’oferta que incloïa representacions de teatre 

de primer nivell, concerts musicals clàssics i moderns, xerrades, 

exposicions, concursos... La solemnitat de la diada que el poble es 

preparava per viure el darrer dissabte de maig va portar el mateix 

copríncep episcopal, Joan Martí Alanis, a oferir deu dies abans una 

conferència al Centre cultural i de congressos lauredià per explicar 

tot el procés de la coronació del qual ell n’havia estat un actor 

principal, en tant que màxim responsable de la diòcesi d’Urgell.  

Fins i tot, com a colofó �nal de la diada, es va organitzar un ball     

de nit al Centre Esportiu que va comptar amb l’actuació de                

La Década Prodigiosa, un grup de pop espanyol molt popular als 

anys 80 i 90. Un fet singular ja que tradicionalment els actes 

programats pel comú amb motiu de la diada de la Mare de Déu han 

acabat amb el tradicional repartiment de pans després de la missa. 
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Diferents cartells de les activitats organitzades pel programa de Canòlich del 1999
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Amb aquests principis com a base, una de les persones que més       

ha lluitat per la promoció musical dels joves i per la conservació   

del nostre patrimoni cultural i folklòric és el director de la           

Coral Rocafort, Daniel Areny. Un home molt compromès amb la 

cultura popular que ha estat determinant perquè molts joves 

alumnes seus hagin reeixit en aquest món. Aquests van ser,            

amb tota probabilitat, els arguments que van portar el comú a 

dedicar-li un reconeixement en la mateixa data de celebració del 

Concert de Joves Talents d’aquell any.  

Per garantir la correcta celebració del concert i al mateix temps         

la seguretat, el cònsol major va adreçar al llavors ministre de              

la Presidència i Interior, Estanislau Sangrà Cardona, una carta 

demanant-li “�exibilitat en l’aplicació de l’horari de tancament dels 

bars de la parròquia”, permís que també s’havia demanat en altres 

ocasions. Aquest va respondre accedint a �xar les 4 de la matinada 

com a hora límit per baixar les persianes. Com que era una any 

especial, el llavors cònsol menor, Francesc Roca, va fer un discurs 

abans del tradicional concert de Canòlich. 

Un altre dels plats forts de la programació especial va ser el  

Concert de Joves Talents d’Andorra que es va celebrar el 26 de maig 

a l’auditori Claror. El trio de cambra format per Òscar Sànchez, 

Cristina Sahuquillo i Sílvia Pastoret, juntament amb la Jove 

Orquestra de l’IAEM d’Andorra la Vella i la pianista laurediana 

Míriam Manubens, va presentar un programa dividit en dues parts. 

L’objectiu era oferir als estudiants de música del Principat la 

possibilitat d’iniciar la seva trajectòria com a concertistes. Diferents cartells de les activitats organitzades pel programa de Canòlich del 1999
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ha lluitat per la promoció musical dels joves i per la conservació   

del nostre patrimoni cultural i folklòric és el director de la           

Coral Rocafort, Daniel Areny. Un home molt compromès amb la 

cultura popular que ha estat determinant perquè molts joves 
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amb tota probabilitat, els arguments que van portar el comú a 

dedicar-li un reconeixement en la mateixa data de celebració del 

Concert de Joves Talents d’aquell any.  
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Per garantir la correcta celebració del concert i al mateix temps         

la seguretat, el cònsol major va adreçar al llavors ministre de              

la Presidència i Interior, Estanislau Sangrà Cardona, una carta 

demanant-li “�exibilitat en l’aplicació de l’horari de tancament dels 

bars de la parròquia”, permís que també s’havia demanat en altres 

ocasions. Aquest va respondre accedint a �xar les 4 de la matinada 

com a hora límit per baixar les persianes. Com que era una any 

especial, el llavors cònsol menor, Francesc Roca, va fer un discurs 

abans del tradicional concert de Canòlich. 

Un altre dels plats forts de la programació especial va ser el  

Concert de Joves Talents d’Andorra que es va celebrar el 26 de maig 

a l’auditori Claror. El trio de cambra format per Òscar Sànchez, 

Cristina Sahuquillo i Sílvia Pastoret, juntament amb la Jove 

Orquestra de l’IAEM d’Andorra la Vella i la pianista laurediana 

Míriam Manubens, va presentar un programa dividit en dues parts. 

L’objectiu era oferir als estudiants de música del Principat la 

possibilitat d’iniciar la seva trajectòria com a concertistes. Daniel Areny Carta de reconeixement del comú de Sant Julià de Lòria 
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La corona de la Verge

En una cerimònia de coronació, els protocols de la Santa Seu 

obliguen que la corona estigui feta d’un metall noble però,                 

al mateix temps, ha de ser una peça sòbria i austera, lluny d’extra-

vagàncies. A més, quan es corona una verge també s’ha de fer el 

mateix amb l’infant Jesús que reposa als seus braços. Per tant, es 

van encarregar dues peces fetes d’or i argent sense cap joia                 i 

una diadema formada per quatre roses com a únic adorn.

L’autor va ser el joier barceloní Aureli Bisbe, que a més de ser un 

prestigiós orfebre tenia relació personal amb el bisbe Martí Alanis, 

que veia com la de Canòlich era la primera verge coronada sota      

el seu mandat. Tot i que el bisbat d’Urgell ja havia passat per   

aquest procés �ns en quatre ocasions amb les coronacions de les 

marededeus de Meritxell (1921), Vallde�ors de Tremp (1922), 

Miracle de Balaguer (1955) i Núria (1967).  Foto: Toni Butrón



De Civís, Hòs y Andorra
‘us venera ‘l vehinat,

y en eix lloch de Bissisarri
de sa gloria sou capdal;

de tot viandant que ‘us resa
ateneu ses peticions

El gran dia

El 29 de maig de 1999 era la data més assenyalada en el calendari 

des que es va posar en marxa tot el procés. Era el dia de Canòlich i 

la norma diu que el ritus de la coronació s’ha de dur a terme           

en alguna solemnitat de la Verge Maria o alguna altra festivitat, 

sempre i quan aquesta no estigui dedicada al Senyor. A més,             

la cerimònia ha de ser o�ciada pel bisbe diocesà i, si aquest no pot, 

ho ha d’encarregar a un altre prelat. En qualsevol cas, ha de vestir 

de blanc i portar mitra i bàcul pastoral. Com no podia ser d’una 

altra manera, va ser el bisbe Joan Martí Alanis qui va presidir la 

missa al santuari amb la participació de tots els sacerdots o�ciants 

a les Valls d’Andorra. 

La cerimònia es va programar amb la sobrietat que caracteritza      

les diades de Canòlich, però amb una diferència substancial,      

l’acte per tots esperat que va arribar just abans de la dansa de les 

ofrenes i l’eucaristia: la coronació.

El bisbe es va posicionar davant la talla de la marededeu que estava situada de cara als assistents de la missa i va procedir a col·locar les dues 

corones, la de la Verge i la del nen Jesús. “Mare i senyora nostra de Canòlich, Jesús infant assegut a la vostra falda: accepteu benvolents aquestes 

corones que avui us ofereix el poble lauredià, presidit per les seves autoritats. Perquè con�em en el Crist Salvador i en la intercessió de la seva mare us 

les donem plens d’esperança i us les imposem amb amor”, deia Martí Alanis en el moment àlgid d’una de les cerimònies més importants en la 

història de Canòlich. Per no dir la més important �ns a la data.

Foto: Toni Butrón
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Foto: Llorenç / “Canòlich, ben aviat demà” Foto: J. Pujol / “Canòlich, ben aviat demà”
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Foto: Toni ButrónFoto: Ll. Call / “Canòlich, ben aviat demà”
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Foto: Toni Butrón

Foto: Publicació “Església d’Urgell” núm. 281

Foto: Publicació “Església d’Urgell” núm. 281



El gran dia

El 29 de maig de 1999 era la data més assenyalada en el calendari 

des que es va posar en marxa tot el procés. Era el dia de Canòlich i 

la norma diu que el ritus de la coronació s’ha de dur a terme           

en alguna solemnitat de la Verge Maria o alguna altra festivitat, 

sempre i quan aquesta no estigui dedicada al Senyor. A més,             

la cerimònia ha de ser o�ciada pel bisbe diocesà i, si aquest no pot, 

ho ha d’encarregar a un altre prelat. En qualsevol cas, ha de vestir 

de blanc i portar mitra i bàcul pastoral. Com no podia ser d’una 

altra manera, va ser el bisbe Joan Martí Alanis qui va presidir la 

missa al santuari amb la participació de tots els sacerdots o�ciants 

a les Valls d’Andorra. 

La cerimònia es va programar amb la sobrietat que caracteritza      

les diades de Canòlich, però amb una diferència substancial,      

l’acte per tots esperat que va arribar just abans de la dansa de les 

ofrenes i l’eucaristia: la coronació.

El bisbe es va posicionar davant la talla de la marededeu que estava situada de cara als assistents de la missa i va procedir a col·locar les dues 

corones, la de la Verge i la del nen Jesús. “Mare i senyora nostra de Canòlich, Jesús infant assegut a la vostra falda: accepteu benvolents aquestes 

corones que avui us ofereix el poble lauredià, presidit per les seves autoritats. Perquè con�em en el Crist Salvador i en la intercessió de la seva mare us 

les donem plens d’esperança i us les imposem amb amor”, deia Martí Alanis en el moment àlgid d’una de les cerimònies més importants en la 
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Foto: Julián / “Canòlich, ben aviat demà” Foto: J. Cosialls / “Canòlich, ben aviat demà”
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La coronació va donar pas a la interpretació en directe                        

de l’himne a càrrec de la Coral Rocafort dirigida per Daniel Areny 

amb l’acompanyament del sextet de metalls de la basílica                      

de Santa Maria la Major de Roma, desplaçat especialment                

per a l’ocasió. De ben segur, el fet que l’autor de la partitura,    

mossèn Miserachs fos també mestre de capella del temple romà,    

va ser determinant perquè el conjunt italià es desplacés al santuari 

amb motiu de la diada. Igualment, la Coral Petits Cantaires 

Lauredians també va sumar-se a l’actuació com ho va fer mossèn 

Antoni Cagigós a l’orgue.

Fotos: Daniel ArenyFoto: Toni Butrón
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Foto: J. Cosialls / “Canòlich, ben aviat demà”

Foto: Toni Butrón

Va ser una festivitat multitudinària amb més de 2.000 persones, 

algunes de les quals van pujar �ns al santuari pel camí vell, 

recuperat per a l’ocasió. El gran signi�cat que tenia el dia en què el 

poble andorrà veia com es coronava una segona verge va fer que el 

cònsol major, Josep Miquel Vila, el síndic general, Francesc Areny 

i el cap de Govern, Marc Forné, fossin les primeres autoritats d’una 

llarga llista de mandataris que incloïa ministres, cònsols, consellers 

generals, membres de la justícia i excònsols lauredians.

“En el recorregut pel camí històric, ens adonem que al segle XVIII      

es recollia coca i vi per les cases del poble que eren repartits entre       

els veïns més pobres el dia de Canòlich, i això ens denota l’esperit       

de germanor que avui perdura”, manifestava el cònsol major en un 

dels passatges del seu discurs.



Retaule de la Mare de Déu de l’Oratori de la Font de Joans

e
Foto: Toni Butrón
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El llibre commemoratiu

Un cop passats cinc mesos de la cerimònia de coronació de la 

verge, el comú va presentar el llibre Canòlich, ben aviat demà,       

un recull de més de 100 fotogra�es -la majoria de gent jove-          

que recordaven moments de les dues efemèrides més importants 

de Canòlich: el 775è aniversari de la troballa de la imatge de la 

verge i la coronació. Els autors del llibre, Lluís Vila i Lluís Call, 

explicaven en una nota a l’inici que “la raó de donar preeminència 

als joves era dotar d’un especial protagonisme a les generacions que 

miren cap al futur, ja que són ells els que hauran de tenir especial 

cura que la tradició perduri”. 

Es tracta d’un llibre d’una sobrietat incontestable amb les imatges 

en blanc i negre triades entre més de 5.000 fetes per una desena     

de professionals durant les dues diades i amb una nota de 

solemnitat per part del bisbe Martí Alanis que escrivia en el pròleg 

“la corona, el símbol de la victòria de�nitiva, per a la Mare de Déu 

de Canòlich. La joia i l’esperança, per a nosaltres”. 



Les imatges del volum s’havien exposat durant l’estiu del 1999 al Centre cultural i de congressos lauredià en la mostra                                                     

“Canòlich 98, 775è Aniversari - Canòlich 99, Coronació de la Mare de Déu” que va registrar més de 15.000 visitants. El comú va voler apro�tar l’acte 

d’inauguració per agrair públicament a les diferents entitats culturals i esportives la participació en les activitats de les dues diades. També els va 

oferir un sopar i, com a record, se’ls va obsequiar amb una rèplica en ceràmica del santuari. 
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Tenir una verge coronada representa la més alta distinció pontifícia 

i l’honor més gran que un poble pot tributar a la mare de Crist. 

Com heu pogut comprovar i/o bé recordar al llarg d’aquesta 

lectura, van ser moltes les persones que es van implicar en el     

procés de coronació: els feligresos fent aportacions, els religiosos 

sumant-se a la demanda, el bisbe tramitant-la, el comú donant 

suport polític i logístic i les entitats col·laborant, entre altres.

Però, si hi va haver algú present des de l’inici i �ns al �nal, va ser 

mossèn Dídac. D’ell en va partir la iniciativa, ell va ser qui es va 

dirigir al bisbe, qui va encarregar l’himne esdevenint d’alguna 

forma el catalitzador de tot. I, per això, és de justícia recordar-lo en 

aquest 20è aniversari de la coronació i fer-ho amb les seves pròpies 

paraules. Concretament, les que �guren en un extracte de la carta 

de presentació del dossier documental que es va confeccionar amb 

motiu de la iniciativa.                             
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“...aquesta coronació representa un 

compromís de fe, d’amor, de convivència

i solidaritat. La nostra fe viu temps de la 

peregrinació, l’aplec festiu dels germans, 

l’amor i el testimoniatge de l’acceptació

de societats plurals, de diàlegs amb 

generacions que arriben amb la seva 

pròpia sensibilitat, de clari�cació serena

i lúcida dels irracionalismes que sempre 

amenacen les diverses etapes històriques, 

de construcció d’un món més humà... 

perquè les llavors evangèliques germinin

i esclatin i tots puguem compartir el mateix 

pa sota l’ombra d’aquella que estima tots els 

seus �lls en la seva singularitat personal”.

Acta de la coronació
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Mossèn Dídac Martín Portillo

Tota una declaració del que signi�ca Canòlich, del sentit que la 

diada aglutina el darrer dissabte de maig però que és present en la 

voluntat de la nostra patrona cada dia de l’any, com ho és 

probablement la �gura de mossèn Dídac.

Foto: Publicació “Església d’Urgell” núm. 281
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Com en trono
de grandesa,
el bell puig
d’aquest cimal
n’heu sentat
vostre reyalme
per vetllar Sant Julià;
sempre’ls fills
d’aquesta terra
vos aymarem
de tot cor

Foto: Toni Butrón


