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SANT JULIÀ DE LÒRIA

FESTA

MAJOR

RECORDEU: MESURES DE PREVENCIÓ COVID-19

ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA

NETEGEU-VOS SEMPRE LES MANS
AMB AIGUA I SABÓ O GEL HIDROALCOHÒLIC

MANTINGUEU LA DISTÀNCIA
DE SEGURETAT D’1,5 M

NO DESPLACEU EL MOBILIARI

DISPOSAREU DE PRODUCTES DESINFECTANTS

ELS AFORAMENTS SÓN LIMITATS

SEGUIU LES INDICACIONS DE L’ORGANITZACIÓ 

Gràcies per la vostra col·laboració!

+INFO
Àrea de Cultura, tel. 744 044
Centre Esportiu, tel. 743 700
Informació al ciutadà, tel. 166 (24 hores)

www.santjulia.ad

AGRAÏMENTS
> Copitran 
> Ministeri de Justícia i Interior, Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior
   i Ministeri de Salut del Govern d’Andorra
> Reig Patrimonia

Activitats subjectes a les mesures sanitàries preventives recomanades pel Govern en relació a la Covid-19



SALUTACIÓ
Cònsol major



Benvolguts conciutadans,

Som a les portes de la Festa Major. Una festa que viurem amb alegria, bon humor        
i el gran sentit de germanor que la caracteritzen edició rere edició.
 
Tot i la situació que estem vivint, hem aconseguit trobar un nou format que assegura 
el compliment de les normes sanitàries i, el més important, que garantirà la diversió 
per a tothom. L’essència de la Festa Major som els lauredians i la nostra capacitat per 
superar les dificultats plegats.

La sorra i l’aigua fresca són elements molt apreciats per la quitxalla a l’estiu.             
La platja és un entorn de joc privilegiat pels menuts. S’hi senten lliures i feliços.       
Per això hem creat La Cala Laurediana, una platjeta acollidora que ofereix aire lliure, 
sorra per jugar i l’aigua neta i fresca del Valira.

No és el primer cop però que Sant Julià de Lòria aprofita el curs del riu per les 
activitats de lleure. Abans del traçat de l’avinguda Francesc Cairat, en la dècada del 
1970, el riu es dividia en dues branques que abraçaven una illa d’uns 3.000 m2.     
Al llarg dels segles s’hi va conrear blat, s’hi van organitzar jocs, partits de futbol i es 
feia alguna capbussada a l’aigua del Valira.

En el monogràfic que acompanya el programa de Festa Major que teniu entre les 
mans, hem fet un viatge en el temps per conèixer què era allò que anomenaven    
“prat enmig de les aigües” o “l’Isla”. Espero que la lectura us agradi.

Aprofito que totes les famílies rebran el seu exemplar d’aquest programa per 
compartir amb vosaltres el convenciment que Sant Julià de Lòria és una parròquia 
amb molta embranzida malgrat les dificultats i  amb molts projectes per compartir.

Ens espera una Festa Major que la situació actual ha portat a que sigui més reduïda, 
amb un format més recollit i que ens recorda a les antigues festes dedicades a la gent 
del poble. No obstant, l’edició d’aquest 2020 no deixarà de ser divertida i refrescant, 
ja sigui per les propostes d’activitats o per les bones estones que passarem                   
a la Cala Laurediana.

Espero poder saludar-vos personalment durant els dies de festa i gaudir amb vosaltres 
del bon ambient que compartirem.

De moment i des d’aquesta pàgina, en nom propi i del Comú de Sant Julià de Lòria 
us desitjo a tots una molt bona Festa Major!

Josep Majoral Obiols
Cònsol major



E

DIVENDRES 24
I DISSABTE 25 DE JULIOL 

Programació



DIVENDRES 24 DE JULIOL
19 h · Obertura de la Ràdio Festa Major
Freqüència 97.7 FM
Vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià

19.30 h · Concert amb el grup MADRETOMASA 
Madretomasa és una banda que formen l’any 2010 
Fano Pallarés, Oriol Vilella, Àlex Moldes i Josu Adanez,
amb l’única voluntat de fer cançons i tocar-les en públic, i ja fa 
deu anys que, bàsicament, és el que fan. Es deixen veure poc 
pels escenaris, centrant la seva activitat més en la composició
i l’enregistrament. Aquest 2020 treuen a la llum el seu nou disc 
‘Father’ editat pel segell andorrà SEMM, el segon llarga durada 
després de cinc llargs anys d’haver editat l’àlbum 8 tracks (2015). 

Plaça de la Germandat

DISSABTE 25 DE JULIOL
De 9 a 14 h · Portes obertes a la piscina
Per a tots els públics.
Reserva prèvia al Centre Esportiu, telèfon 743 700 
Piscina del Centre Esportiu

Gimcana aquàtica 
Per a infants i joves de 8 a 14 anys.
Reserva prèvia al Centre Esportiu, telèfon 743 700 
Piscina del Centre Esportiu

De 9.30 a 14 h · Trial de Fontaneda
Copa d’Andorra de Trial 
Fontaneda

10 h · Aviada de coets  
A càrrec de la Colla de Geganters
de Sant Julià de Lòria

De 10 a 13 h · Tennis taula 
Per a infants a partir de 8 anys.
Inscripcions fins al 23 de juliol al Centre Esportiu, 
telèfon 743 700 
Centre Esportiu 

MADRETOMASA

TRIAL
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De 10 a 13.30 h · Trenet
Una bona manera d'entretenir els més petits de la casa és 
pujar-los al carrilet. Un recorregut circular sobre raïls farà
que gaudeixin d'un passeig en tren. Passatgers al tren!

Aparcament del Prat Nou  

D’11 a 14 h i de 16 a 19 h · Aigua Fest 
Divertidíssim parc amb jocs d’enginy, aquàtics i refrescants

Aparcament del Prat Nou

16 h · Concurs de tir al plat
Tirada local i general, organitzada pel Club de Tir 
Laurèdia, tel. 334 886 
Camp de tir de Pal

De 16 a 20 h · Portes obertes a la piscina
Per a tots els públics.
Reserva prèvia al Centre Esportiu, telèfon 743 700 
Piscina del Centre Esportiu

Gimcana aquàtica 
Per a infants i joves de 8 a 14 anys.
Reserva prèvia al Centre Esportiu, telèfon 743 700 
Piscina del Centre Esportiu

De 17 a 20.30 h · Trenet
Una bona manera d'entretenir els més petits de la casa és 
pujar-los al carrilet. Un recorregut circular sobre raïls farà
que gaudeixin d'un passeig en tren. Passatgers al tren!

Aparcament del Prat Nou  

AIGUA FEST

DISSABTE 25 DE JULIOL

TRENET
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D
ASSOCIACIÓ ANDORRA LÍRICA

LÍQUID DANSA 

17.30 h · Concert líric iberoamericà
A càrrec de l’Associació Andorra Lírica 
Concert de música iberoamericana en especial homenatge
al compositor cubà Ernesto Lecuona. Recuperació del repertori 
líric més emblemàtic de Lecuona com les sarsueles María la O, 
El Batey o Siboney, més èxits del compositor i altres compositors 
iberoamericans com Carlos Guastavino,Tomàs Méndez,
Manuel Ponce o Eliseo Grenet que ens faran viatjar a l’Havana 
a ritmes d’havanera, de bolero i altres aires caribenys. 

Plaça de la Germandat

18 h · Gran repicada de campanes
Església parroquial

19 h · Espectacle familiar
“De quin color és un petó?”, basat en el conte 
infantil de Rocio Bonilla, a càrrec de Líquid Dansa
A la Minimoni li encanta pintar mil coses de colors: marietes 
vermelles, cels blaus, plàtans grocs... però mai no ha pintat
un petó. De quin color deu ser? Vermell com la deliciosa salsa 
de tomàquet? No, perquè també és el color de quan estàs 
empipat... Deu ser verd com els cocodrils, que sempre li han 
semblat tan simpàtics? Impossible, perquè és el color de les 
verdures i no li agrada menjar-ne! Com podria descobrir
de quin color són els petons?
Mitjançant la música, la dansa i les arts plàstiques, la Minimoni 
s’endinsarà a través del món dels colors en un viatge fins a les 
seves pròpies emocions.

Plaça del Solà 

19.30 h · Concert
Amb el grup Punkers Love The 80’s  
Els Punkers el formen membres de tres dels grups més 
importants i consolidats de l’escena andorrana: Sergi Verdeguer, 
Toni Mestre, Santi Casas i Carlos Lozano. El grup es va crear el 
setembre del 2010 en ocasió del concert a Andorra de Marky 
Ramone, on van actuar com a teloners. 
Els components del grup defineixen el seu estil desenfadat i 
festiu, com un ritme punk-rock-guateque. 

Plaça de la Germandat  

DISSABTE 25 DE JULIOL

PUNKERS LOVE THE 80’s
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PRIORITAT ALS INFANTS
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DIUMENGE 26 DE JULIOL 
Programació



D
De 10 a 13.30 h · Trenet
Una bona manera d'entretenir els més petits de la casa és 
pujar-los al carrilet. Un recorregut circular sobre raïls farà que 
gaudeixin d'un passeig en tren. Passatgers al tren!

Aparcament del Prat Nou

D’11 a 14 h · Aigua Fest
Divertidíssim parc amb jocs d’enginy, aquàtics i refrescants

Aparcament del Prat Nou 

11.30 h · Ofici solemne 
Amb les autoritats i amb la Cobla Vents de Riella  
Església parroquial

12.15 h · Audició de sardanes 
Amb la Cobla Vents de Riella  
Plaça de la Germandat 

De 16 a 19 h · Aigua Fest
Divertidíssim parc amb jocs d’enginy, aquàtics i refrescants

Aparcament del Prat Nou 

De 17 a 20.30 h · Trenet
Una bona manera d'entretenir els més petits de la casa és 
pujar-los al carrilet. Un recorregut circular sobre raïls farà que 
gaudeixin d'un passeig en tren. Passatgers al tren!

Aparcament del Prat Nou

19 h · Espectacle familiar 
“Bagul de la música tradicional” amb el Duet Daura
Duet Daura neix l’any 2012 amb el propòsit de buscar noves 
sonoritats amb instruments de mons diferents, com és l’acordió 
i la gralla. Inicien la seva trajectòria donant a conèixer la música 
tradicional del Pirineu amb arranjaments propis i amb 
propostes de fusió d’altres indrets. Ivan Caro incorpora d’altres 
instruments a l’espectacle com el flabiol/tamborí, les ocarines
o la pandereta. Aquest espectacle dóna a conèixer quins són 
alguns dels instruments tradicionals més coneguts del Pirineu
i de la resta de Catalunya.

Plaça del Solà

19.30 h · Concert
Amb el grup Pas’n’fals 
Un grup de 5 joves d’Andorra enamorats de la música que mai 
deixen indiferent a ningú. No hi ha moment en el que no 
intentin oferir al seu públic tota la felicitat que la música 
els transmet! i.... Amb un simple bombo a negres i tres acords 
en tenen prou per invocar als Déus del Rock’n’Roll!

Plaça de la Germandat

DUET DAURA 

PAS’N’FALS

Pro
gra

ma
 de

 Fes
ta M

ajo
r 20

20

PRIORITAT ALS INFANTS
1 ACOMPANYANT ADULT PER INFANT/S

>



E

DILLUNS 27 DE JULIOL 
Programació



BALL DE LA MARRATXA

D
De 10 a 13.30 h · Trenet
Una bona manera d'entretenir els més petits de la casa és 
pujar-los al carrilet. Un recorregut circular sobre raïls farà
que gaudeixin d'un passeig en tren. Passatgers al tren!

Aparcament del Prat Nou  

D’11 a 14 h · Aigua Fest 
Divertidíssim parc amb jocs d’enginy, aquàtics i refrescants

Aparcament del Prat Nou

11.30 h · Missa de Sant Germà  
Església parroquial

De 16 a 19 h · Aigua Fest 
Divertidíssim parc amb jocs d’enginy, aquàtics i refrescants

Aparcament del Prat Nou

De 17 a 20.30 h · Trenet
Una bona manera d'entretenir els més petits de la casa
és pujar-los al carrilet. Un recorregut circular sobre raïls farà
que gaudeixin d'un passeig en tren. Passatgers al tren!

Aparcament del Prat Nou  

18 h · Ball de la Dama Blanca  
A càrrec de la Colla de Geganters de Sant Julià de Lòria 
amb la Cobla Vents de Riella

Ball de la Marratxa   
A càrrec de l’Esbart Laurèdia amb la Cobla Vents
de Riella

Audició de sardanes   
Amb la Cobla Vents de Riella
Plaça de la Germandat

19 h · Espectacle de màgia 
“Gelicadabra” amb Fèlix Brunet 
Un espectacle especialment pensat per a públic familiar. 
Un carretó de gelats antic i un personatge que fa màgia, 
mímica i humor gestual. Un xou dinàmic, fresc i divertit, amb 
un aspecte vintage i acompanyat de la millor música tradicional 
francesa amb acordions, que li dóna un toc nostàlgic. 
Barri Rocacorba   

AIGUA FEST

FÈLIX BRUNET
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DIMARTS 28 DE JULIOL 
Programació



D
De 10 a 13 h · Laberint
Per a tots els públics  
Laberint és un mar de parets de colors que reten als 
participants més intrèpids, amb enigmes visuals i portes 
d’habilitat, a trobar el camí de sortida.

Parc infantil del Prat Gran

Motos elèctriques 
Per a infants de 5 a 10 anys 
Parc infantil del Prat Gran

11.30 h · Missa 
Per als difunts de la parròquia  
Església parroquial

19 h · Havaneres i rom cremat
Amb el grup Son de l’Havana
Músics amb molts anys d’experiència dins del món de la 
música en general i amants del gènere de l’havanera, han creat 
aquesta formació per fer: havaneres, rumba, música catalana 
d’autor, balades, valsets mariners, son cubà, tango, bolero... un 
repertori variat i d’extraordinària qualitat ple de matisos nous, 
fusió entre ritmes i harmonies.

Plaça de la Germandat 

Concert infantil
“Dancing feet” amb el grup Lali BeGood 
Lali BeGood, abans coneguda com a Lali Rondalla, és una 
cantautora barcelonesa que fa kindie rock. Les cançons de 
l’últim disc “Futur-Oh!” i d’”En un planeta blau”, interpretades 
en duet es transformen una vegada i una altra. La Lali i el Quico
us faran vibrar amb un concert proper, interactiu i divertit.

Plaça del Solà 

23 h · Castell de focs de fi de festes
Des de Terra Bogada 

LABERINT

SON DE L’HAVANA
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LALI BEGOOD

PRIORITAT ALS INFANTS
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RÀDIO FESTA MAJOR
Sintonitza i escolta la nostra programació!

E

PARTY TIME
97.7FM

Si vols participar, truca al 842 601 o segueix-nos
al nostre Instagram @radiosjlfm 



D
DIVENDRES, 24 DE JULIOL 
19 h · Obertura de la Ràdio Festa Major · Salutació del Cònsol major
19.15 h · Café, copa i puro · Entrevistes amb les autoritats 
20 h · Weno, què?! Què haurem de fer??? · Vista ràpida de la programació del dia de Festa Major 
20.15 h · Mira que bé que sona · Música per a tothom durant tota la nit i tot el matí  

DISSABTE, 25 DE JULIOL 
12.30 h · Café, copa i puro · Entrevistes amb lauredians 
15 h · Successos · Les notícies més fresques nacionals, internacionals i de la Festa Major
15.30 h · Café, copa i puro · Entrevistes amb lauredians 
16 h · Weno, què?! Què haurem de fer??? · Vista ràpida de la programació del dia de Festa Major 
16.15 h · L’hora Laurediana · Sintonitza’ns per descobrir que se’ns acut als lauredians 
19 h · Ring Ring · Dedica la teva cançó, encarrega’ns una broma i molt més...  
20 h · Mira que bé que sona · Música per a tothom durant tota la nit i tot el matí  

DIUMENGE, 26 DE JULIOL 
11 h · Càsting Talent Lauredià · Envia’ns al nostre Instagram @radiosjlfm un vídeo amb el teu o 

vostres talents. Els millors batallaran a la final per aconseguir el títol al millor talent lauredià! 
15.15 h · Successos · Les notícies més fresques nacionals, internacionals i de la Festa Major
15.30 h · Café, copa i puro · Entrevistes amb lauredians
16 h · Weno, què?! Què haurem de fer??? · Vista ràpida de la programació del dia de Festa Major 
16.15 h · Concurs de mascaretes · Vine a recollir la teva mascareta i decora-la com més t’agradi! 

Envia’ns una fotografia al nostre Instagram @radiosjlfm i el que aconsegueixi més likes, 
premi assegurat!

16.20 h · L’hora Laurediana · Sintonitza’ns per descobrir que se’ns acut als lauredians
19 h · Gran Final Talent Lauredià · Segueix-nos al nostre Instagram @radiosjlfm per poder ajudar-nos 

a seleccionar el millor talent del 2020. No t’ho perdis!
20 h · Mira que bé que sona · Música per a tothom durant tota la nit i tot el matí  

DILLUNS, 27 DE JULIOL 
15.15 h · Successos · Les notícies més fresques nacionals, internacionals i de la Festa Major
15.45 h · Café, copa i puro · Entrevistes amb lauredians
16.15 h · Weno, què?! Què haurem de fer??? · Vista ràpida de la programació del dia de Festa Major 
16.20 h · L’hora Laurediana · Sintonitza’ns per descobrir que se’ns acut als lauredians
18 h · Tradicions i cultura laurediana · Retransmissió en directe del ball de la Dama Blanca,

i del ball de la Marratxa
19 h · Ring Ring · Dedica la teva cançó, encarrega’ns una broma i molt més...  
20 h · Què va fallar en lo vostre? · No us perdeu l’hora més picant dels lauredians  
   

DIMARTS, 28 DE JULIOL
15 h · Successos · Les notícies més fresques nacionals, internacionals i de la Festa Major
16 h · Café, copa i puro · Entrevistes amb lauredians
17 h · Retransmissió en directe · La màgia de Toni Zamora!
19 h · L’hora Laurediana · Sintonitza’ns per descobrir que se’ns acut als lauredians
20 h · Anem tancant que això s’acaba · Emotiva cloenda de la ràdio Festa Major
20.30 h · Escolti? Que hi queda algú??? · Últimes cançons abans d’anar a veure els focs



PUBLICITAT



ANDORRA ANIMACIÓ

AUTOESCOLA PRINCIPAL

AUTOMÒBILS MONTECARLO

AUTO-RECANVIS MARCH, SL

BAR RESTAURANT MARGINEDA

BARE NOSTRUM

BIT24, SL

Bugaderia Tintoreria La Callissa

COMPANYIA ANDORRANA
D’ASSEGURANCES, SA

CONSTRUCCIONS PUJAL, SA

Cristalleries Lauredianes, SLU 

DE VELL A BELL RESTAURACIÓ

ELECTROFRED ROSELL, SL

ESTABLIMENTS CAIRAT RIBOT, SL

EXPRESS CLIMA, SLU

FERRETERIA PRINCIPAT 

Fusteria La Borda, SL

Grec Immobiliaris, SA

LAMPISTERIA I CALEFACCIÓ
SANT JULIÀ, SLU

LAURÈDIA GESTIONS, SL

MUSICAL ANDORRÀ

PASTISSERIA LACASA

Persinova, SLU

PIRINEU INSPECCIÓ I CONTROL, SLU

PNEUMÀTICS SAM-2, SA

RESTAURANT PIZZERIA VENÈCIA

SNACK BAR VALIRETA

Tabacs Reig, SA

Tapisseria Chantal

TRANSPORTS INTERTRANS

VSL SPORTS

Moltes gràcies a tots!





Visca la 
Festa Major!!











ArtEscola

d’

Curs 20-21

TALLERS DE PETITS I JOVES ARTISTES · TALLERS DE BELLES ARTS I OFICIS · MONOGRÀFICS
Per a més informació: www.santjulia.ad

Sant Julia de Loria

Inscripcions > A partir de l’1 de setembre






