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aquest estiu

INFLABLES
a Encamp i al Pas de la Casa

Del 6 de juliol
al 10 d’agost,
tots els dissabtes

de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h

Edició: 2019
Disseny i maquetació: Comú d’Encamp
Impressió: Impremta Principat

A la plaça de l’Església
del Pas de la Casa i al
Prat Gran d’Encamp

No és permesa la reproducció total o parcial d’aquest llibre
amb qualsevol tècnica o mitjà, inclosa la fotocòpia, sense
permís de l’editor i dels autors del copyright.
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FESTA DEL POBLE I REVETLLA DE SANT JOAN 2019
DIVENDRES 21 DE JUNY
19 h - Cercavila. Sortida a la plaça dels Arínsols.
21 h - Sopar de Gala al parc del Prat Gran. Inscripcions a La
Valireta.
21.30 h - Sopar de solteres i solters - Inscripcions al PIJ d’Encamp.
22.30 h - Grup de versions amb ‘La Loca Histeria’ al Prat Gran
d’Encamp.
1 h - Festa Venezia Stravaganza Party al Prat Gran d’Encamp.
DISSABTE 22 DE JUNY
10 h a 18 h - Campionat de vòlei platja a La Mola.
11 h - Masterclass de cycling al Complex d’Encamp.
11 h a 12 h - Junglepark (inflables) a la plaça dels Arínsols.
12 h - Presentació del ball popular ENCAMP DE GRESCA de
l’Esbart Sant Romà a la plaça dels Arínsols. A continuació,
vermutada popular.
15.30 h - Campionat de petanca al Prat Gran d’Encamp.
16 h a 20 h - Junglepark (inflables) a la plaça dels Arínsols.
16 h - Interparroquial Race al Prat Gran d’Encamp.
17 h - Espectacle infantil amb Bitxicleta i festa de l’escuma a
la plaça dels Arínsols.
19 h - Ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell a la plaça
dels Arínsols.
20.30 h - Sopar interparroquial al Prat Gran d’Encamp.
22.30 h - Orquestra Montecristo al Prat Gran d’Encamp.
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DIUMENGE 23 DE JUNY
11 h a 13 h - Junglepark (inflables) a la plaça dels Arínsols.
13.30 h - Hamburguesada popular a la plaça dels Arínsols.
15 h - Sortida del Crash Car cap a Grau Roig. Inscripcions al
parc del Prat Gran d’Encamp.
16 h a 19h - Junglepark (inflables) a la plaça dels Arínsols.
17 h - Espectacle infantil amb La festa Xaxipiruli i festa de
l’escuma a la plaça dels Arínsols.
19 h - Havaneres amb Blau Mediterrà a la plaça dels Arínsols.
19 h - Partit futbol solters vs casats.
22 h - Fallaires d’Encamp al Prat Gran d’Encamp.
22.15 h - Encesa de la foguera de Sant Joan a l’aparcament
d’Encamp.
22.30 h - Espectacle de foc Arcanes de la companyia Zoolians al Prat Gran d’Encamp.
23.30 h - Grup de versions amb Dalton Bang al Prat Gran
d’Encamp.
DILLUNS 24 DE JUNY
21 h - Nit de les Bruixes a la plaça dels Arínsols.

REVETLLA DE SANT JOAN AL PAS DE LA CASA
21 h - Batucada Perculights a la plaça de l’Església del Pas
de la Casa.
A continuació - Espectacle de foc Firgerlight de la companyia
Imprevistos, encesa de la foguera i repartiment de coca i
moscatell.
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29/06

FESTA DEL POBLET
amb Parc Feudal
Prat Gran d’Encamp
17 h
Un munt d’activitats perquè gaudeixis d’una tarda ben
moguda. Inflables, ludoteca amb circuit multiobstacles,
bàsquet gegant i tobogan. T’ho perdràs?

01/07 al 08/09
BUS PARDINES
estiu 2019

De l’1 de juliol al 8 de setembre
Més info a www.comuencamp.ad/agenda

Arriba en bus a les Pardines, un dels itineraris familiars de
muntanya més utilitzats pels turistes i els ciutadans a l’estiu,
així com un dels camins d’arribada a l’estany d’Engolasters.

FESTA MAJOR DEL PAS DE LA CASA
DIVENDRES 28 DE JUNY

11 h a 14 h i de 16 h a 20 h - Inflables als carrers del poble.
11.30 h - Batucada Bloco Alagbe pels carrers del poble.
15.30 h - Animació infantil Fent amics a la plaça de l’Església.
16.30 h - Berenar a la plaça de l’Església.
21.30 h - Sopar d’homes.
23.30 h - Ball de nit amb Zamba Show a la plataforma Grandvalira.

DISSABTE 29 DE JUNY

10 h a 14 h i de 16 h a 20 h - Inflables als carrers del poble.
11 h - Cercavila Hippie pels carrers del poble.
12 h - Missa de Sant Pere a l’església del Pas de la Casa.
13.30 h - Dinar popular a la plaça de l’Església.
15 h - Espectacle Mag Zeus a la plaça de l’Església.
16 h - Berenar a la plaça de l’Església
17 h - Animació infantil Ai, carai! a la plaça de l’Església.
20 h - Concurs de petanca a la plataforma Grandvalira.
21.30 h - Sopar de dones.
22.30 h - Espectacle de llums i so Cirkifoc al centre del poble.
23 h - Focs artificials al costat de l’Oficina de Turisme.
24 h - Ball de nit amb Cocktail Elegant a la plataforma Grandvalira.

DIUMENGE 30 DE JUNY

07 h - Concurs de pesca memorial Sr. Carrasco a Les Abelletes.
10 h a 14 h i de 16 h a 20 h - Inflables als carrers del poble.
11.30 h - Batucada Protons pels carrers del poble.
12.30 h - Costellada popular a Les Abelletes.
16 h - Animació infantil Marc Oriol a la plaça de l’Església
17 h - Festa de l’escuma a la plaça de l’Església.
17 h - Berenar a la plaça de l’Església.
19.15 h - Masterclass de zumba i cycling a la plaça de l’Església.
20.15 h - Aperitiu i fi de festa amb el grup Efecto Pigmalión
a la plataforma Grandvalira.
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01/07

02/07

Plaça de l’Església del Pas de la Casa
15 h
Què significa karibú? Doncs vol dir benvingut! Benvinguts a aquest espectacle musical d’animació a l’entorn
de la solidaritat, el desenvolupament, els drets dels
infants i el comerç just.

Sant Romà de les Bons d’Encamp
22 h
El saxofonista crearà un contrast d’èpoques amb temes
com ‘La vie en rose’ d’Edith Piaf, ‘Hallelujah’ de Leonard
Cohen o ‘I will always love you’ de Whitney Houston,
passant per altres artistes com Frank Sinatra o Irving
Berlin.

TARDES D’ESTIU AL PAS DE LA CASA
amb Karibú

02/07

TARDES D’ESTIU A ENCAMP
amb Ja arriben els Trastos Band

ENCAMP EN CLAU DE LLUM
amb Guillem Tudó

Música de diferents èpoques per a un escenari amb
segles d’història.

Prat Gran d’Encamp
17 h
Un espectacle molt dinàmic que intercala danses i
cançons d’un gran ventall de ritmes i estils que van des
de la rumba catalana, passant pel folk, l’ska, el reggae, el
swing i, fins i tot, una mica de rock-and-roll.
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03/07

04/07

Plaça de l’Església del Pas de la Casa
15 h
Un espectacle que ens transportarà a l’època del
burlesque i el cabaret, amb actuacions de revista, far
west i cancan, al més pur estil dels mítics musicals de
Moulin Rouge o Chorus Line.

Prat Gran d’Encamp
22 h
Piano, acordió, veus, cordes i percussió de músics
andorrans que es fusionen amb l’Esbart Sant Romà.
Un muntatge exclusiu realitzat per a l’Encamp en
clau de llum on l’estil característic de fusió contemporània i tradicions de l’esbart encampadà servirà
per bastir un programa eclèctic acompanyat de
música en directe de Miguel Palacios, David Font,
Mar Capdevila, Toni Fernández, David Amat, Mariona
del Carme, Lídia Rodríguez i Josep Vilarrubla.

TARDES D’ESTIU AL PAS DE LA CASA
amb Can Can

04/07

TARDES D’ESTIU A ENCAMP
amb Queviures de Parranda
Prat Gran d’Encamp
17 h
Benvinguts a la nostra botiga, on trobareu paperines
d’animació, cançons d’oferta, assortiment variat de
contes, diversió a pes, danses a 2x1 i jocs a granel!
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ENCAMP EN CLAU DE LLUM
amb Veu i Dansa de l’Esbart Sant Romà
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07/07

10/07

A partir de les 7 h

Església de Sant Pere del Pas de la Casa
21.30 h
Els Cors Rock d’Encamp i d’Andorra, amb més de
cent cantants, sortiran a escena per interpretar un
ampli repertori, on podem destacar peces de West
Side Story de Leonard Bernstein, així com temes de
cantants coneguts com Michael Jackson, Katy Perry,
Justin Timberlake, Queen o U2.

36a TRAVESSA DE MUNTANYA
d’Encamp
Més info a www.comuencamp.ad/agenda

Torna la travessa més longeva del Principat d’Andorra
amb tres recorreguts (21, 14 i 4,5 quilòmetres) pensats
per gaudir en tot moment dels incomparables paisatges
de la muntanya encampadana. T’hi apuntes?

08/07

ENCAMP EN CLAU DE LLUM
Cors Rock d’Encamp i d’Andorra

TARDES D’ESTIU AL PAS DE LA CASA
amb El ball a la plaça
Plaça de l’Església del Pas de la Casa
15 h
Reviurem les danses que es ballaven antigament a les places
dels pobles. A través de la música tradicional dels valsets,
pasdobles, polques, jotes i masurques recordarem les
danses d’arreu del món.

09/07

TARDES D’ESTIU AL PAS DE LA CASA
amb Bassal Rock (festa de l’aigua)
Plaça de l’Església del Pas de la Casa
15 h
Combatrem la calor de la manera més original a través
d’un espectacle que uneix l’animació musical en directe
amb un seguit de recursos aquàtics dissenyats perquè
cada gota d’aigua reparteixi un mar de felicitat!
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11/07

11/07

Prat Gran d’Encamp
17 h
Reviurem les danses que es ballaven antigament a les places
dels pobles. A través de la música tradicional dels valsets,
pasdobles, polques, jotes i masurques recordarem les
danses d’arreu del món.

Sant Romà de les Bons d’Encamp
22 h
Clàssics del jazz i versions de pop i rock populars
adaptades a l’estil del gipsy jazz.

TARDES D’ESTIU A ENCAMP
amb El ball a la plaça
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ENCAMP EN CLAU DE LLUM
amb Love it

Aquesta és la proposta que ens porten els Love it, amb un
ampli repertori on podrem gaudir de temes de Michael
Jackson, Rihanna, Survivor o Lady Gaga, o dels clàssics del
jazz com ‘Take the a train’, ‘Orange Colored Sky’, ‘It don’t
mean a thing’ o ‘Lullaby of Birdland’.
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15/07

16/07

Plaça de l’Església del Pas de la Casa
15 h
Imaginació, globus gegants, danses d’animació i músiques de creació pròpia perquè petits i grans visqueu
una hora de viatges al·lucinants, ganyotes impossibles
i tempestes de confeti.

Església de Sant Miquel d’Encamp
22 h
Grup cubà que ha estat, sense cap mena de dubte, el grup
de música revelació de l’última cantada d’Havaneres de
Calella de Palafrugell. Tres veus femenines que s’acompanyen de guitarra clàssica espanyola i percussió, oferint
d’aquesta manera una sonoritat molt més d’acord amb
les seves arrels caribenyes.

TARDES D’ESTIU AL PAS DE LA CASA
amb La festa dels Més Tumàcat

16/07

TARDES D’ESTIU A ENCAMP
amb PecAnimació

ENCAMP EN CLAU DE LLUM
amb Havàname

El seu repertori està format per havaneres catalanes i
havaneres i sons tradicionals cubans.

Prat Gran d’Encamp
17 h
Un còctel d’humor a través del coc i de l’animació on
descobrirem la màgia d’un país on tots podem anar amb
el nas ben alt, on els balls resulten exòtics i on els globus
també poden fer enlairar la imaginació de qualsevol.
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17/07

TARDES D’ESTIU AL PAS DE LA CASA
amb Bollywood
Plaça de l’Església del Pas de la Casa
15 h
Color, alegria i bona energia és el que ens ofereix aquest
espectacle que ens transportarà al món de Bollywood,
posant un punt exòtic a l’estiu encampadà.

18/07

TARDES D’ESTIU A ENCAMP
amb Festa de l’escuma i disco mòbil

18/07

ENCAMP EN CLAU DE LLUM
amb The Hanfris Quartet Oriol González
Crazy Trio
Plaça dels Arínsols d’Encamp
22 h
Espectacle on es barreja l’espectacularitat del barbershop
amb l’energia del jazz, el dinamisme de les versions de
rock-and-roll, els estàndards del jazz i del swing, la particularitat dels musicals, la màgia de les pel·lícules de Disney.
Un espectacle on l’humor, la subtilesa i fins i tot el ball,
son algunes de les armes d’aquest septet.

Prat Gran d’Encamp
17 h
Una festa molt divertida on tots els infants podran gaudir
d’un gran bany d’escuma amb música popular, que farà
que la festa sigui més divertida!
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20/07 al 08/09
FUNICAMP ESTIU
De les 10 a les 17 h
Més info a www.comuencamp.ad/agenda

El Funicamp és la porta d’entrada a la riquesa i la història
de l’entorn i el paisatge pirinenc. En només 25 minuts i
després de recórrer més de sis quilòmetres resseguint
la vall dels Cortals, s’arriba a 2.502 metres d’altitud, on es
poden fer moltes activitats.

23/07

TARDES D’ESTIU A ENCAMP
amb Aiguafest
Prat Gran d’Encamp
17 h
Divertidíssim parc amb més de vint jocs aquàtics i dos
inflables refrescants. Escala-galledes, dianes amb globus,
piscina amb ànecs de goma, inflables i molt més!

22/07

25/07

Plaça de l’Església del Pas de la Casa
15 h
Una festa molt divertida on tots els infants podran gaudir
d’un gran bany d’escuma amb música popular, que farà
que la festa sigui més divertida!

Prat Gran d’Encamp
17 h
Balls per parelles, jocs amb globus, coreografies, rotllanes
i molta gresca i tot acompanyat de temes musicals tradicionals catalans.

TARDES D’ESTIU AL PAS DE LA CASA
amb Festa de l’escuma i disco mòbil

20

TARDES D’ESTIU A ENCAMP
amb Anima’t i balla

21

25/07

29/07

Passeig de l’Alguer
22 h
Endinsat en la màgia i la puresa del folklore japonès
amb aquest espectacle de tambors tradicionals taiko
introduïts a les cerimònies nipones del segle VI.

Plaça de l’Església del Pas de la Casa
15 h
Vine, balla i diverteix-te en família amb la Bruixa Maduixa
i la Senyora Mongeta com a animadores, sense oblidar
el “Camallarg”, un xanquer molt mogut.

La llegenda explica com la deessa Ama-no-Uzume va fer
sortir la deessa del sol Amaterasu de la seva cova ballant
sobre una bota que donaria lloc a l’instrument, que
percudia amb els peus.

30/07

ENCAMP EN CLAU DE LLUM
amb Isho Daiko

TARDES D’ESTIU AL PAS DE LA CASA
amb La festa Xaxipiruli

TARDES D’ESTIU A ENCAMP
amb Karibú
Prat Gran d’Encamp
17 h
Què significa karibú? Doncs vol dir benvingut! Benvinguts a aquest espectacle musical d’animació a l’entorn
de la solidaritat, el desenvolupament, els drets dels
infants i el comerç just.
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31/07

01/08

Plaça de l’Església del Pas de la Casa
15 h
Rumba catalana pura i autèntica, herència de Peret i de
grans noms d’aquest gènere musical com el Pescaílla,
Chipén o Estrellas de Gràcia.

Prat Gran d’Encamp
22 h
Música en directe amb Robert Pujol (guitarra, banjo,
mandolina, ukelele), Alex Bagaria (harmònica), Elias
Porter (violí) i Laura Estiarte (veu, guitarra, ukelele) que
interpretaran, amb el toc personal que els defineix,
versions de música d’arrels americanes de bluegrass, folk,
old time music, així com temes propis.

TARDES D’ESTIU AL PAS DE LA CASA
amb Muchacho y los sobrinos (rumba)

01/08

ENCAMP EN CLAU DE LLUM
amb The Scarlett RotherHood

TARDES D’ESTIU A ENCAMP
amb La Ballaruca
Prat Gran d’Encamp
17 h
Espectacle amb jocs, danses i cançons on tota la família pot participar activament per passar una estona ben
divertida!

Foto: Juli Barrero
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03 i 04/08

06/08

Més info a www.comuencamp.ad/agenda

Sant Romà de Vila d’Encamp
22 h
Cantant mezzosoprano que ens oferirà un concert líric
amb un repertori que ens recordarà els clàssics populars
internacionals amb un clar protagonisme de la música
catalana, tot des d’un punt de vista musical molt innovador
i personal.

LA PURITO KIDS i LA PURITO
Encamp
Marxa cicloturista organitzada pel ciclista Joaquim Rodríguez Oliver que finalitza als Cortals d’Encamp. A més, els
més petits poden participar en la Purito Kids que tindrà
lloc el dissabte al matí en un circuit tancat al voltant del
parc del Prat Gran.

05/08

TARDES D’ESTIU AL PAS DE LA CASA
amb Aiguafest

ENCAMP EN CLAU DE LLUM
amb Susanna Saz

Saz es dedica professionalment a la música des dels setze
anys i destaca la seva versatilitat i la seva tècnica.

Plaça de l’Església del Pas de la Casa
15 h
Divertidíssim parc amb més de vint jocs aquàtics i dos
inflables refrescants. Escala-galledes, dianes amb globus,
piscina amb ànecs de goma, inflables i molt més!

06/08

TARDES D’ESTIU A ENCAMP
amb El Flabiol
Prat Gran d’Encamp
17 h
Espectacle infantil amb música en viu, danses, cançons,
balls amb globus i jocs de participació pensats per a tota
la família.
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08/08

08/08

Prat Gran d’Encamp
17 h
Et ve gust passar un dia genial?
Sol o pluja? Mar o muntanya? Cançons a la vora del foc
o ritmes estiuencs? Tu decidiràs on vols anar i què vols
ballar.

Església de Santa Eulàlia d’Encamp
22 h
Música a cappella gestada amb bon gust i des del domini de la tècnica i, sobretot, des de l’emoció de les seves
quatre integrants.

TARDES D’ESTIU A ENCAMP
amb Un dia genial

28

ENCAMP EN CLAU DE LLUM
amb Les Fourchettes

Amb un repertori que homenatja els grups vocals femenins
dels 50 i els 60, Les Fourchettes reivindiquen el barbershop,
un gènere tradicionalment masculí que fan seu per
interpretar des dels estàndards de jazz a les versions
de pop-rock més modern.
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12/08

TARDES D’ESTIU AL PAS DE LA CASA
amb Ja arriben els Trastos Band
Plaça de l’Església del Pas de la Casa
15 h
Un espectacle molt dinàmic que intercala danses i
cançons d’un gran ventall de ritmes i estils que van des
de la rumba catalana, passant pel folk, l’ska, el reggae, el
swing i, fins i tot, una mica de rock-and-roll.

14/08

TARDES D’ESTIU AL PAS DE LA CASA
amb Explosive
Plaça de l’Església del Pas de la Casa
15 h
Fusió de flamenc amb música clàssica i un toc de rock
en una combinació explosiva que pretén sorprendre
l’espectador amb l’art d’Andalusia.

FESTA MAJOR D’ENCAMP
DIJOUS 15 D’AGOST

7.30 h - Concurs de pesca als Cortals d’Encamp (pont del Rigoder). Inscripcions al mateix lloc.
10 h - Campionat d’Andorra de ciclisme infantil al Prat Gran.
11 a 13 h - Junglepark (inflables) a la plaça dels Arínsols.
12 h - Missa de la Mare de Déu a l’església de Santa Eulàlia.
15 h - Concurs de botifarra (cartes) al Cafè del Poble.
16 a 19 h - Junglepark (inflables) a la plaça dels Arínsols.
16 h - Ral·li sorpresa al Prat Gran.
17 h - Espectacle infantil Albert Show i festa de l’escuma a
la plaça dels Arínsols.
19 h - Ballada de sardanes amb la Cobla Vents de Riella a la
plaça dels Arínsols.
20 h - Repic de campanes a l’església de Santa Eulàlia.
20 h - Xaranga Drum Beat. Sortida des dels Arínsols.
21 h - Sopar del jovent.
22.30 h - Ball de nit amb Zamba Show al Prat Gran.

DIVENDRES 16 D’AGOST

11 a 13 h - Junglepark (inflables) a la plaça dels Arínsols.
12 h - Missa de Sant Roc a l’Església de Santa Eulàlia. En
sortir de missa, homenatge al padrí i la padrina més grans
d’Encamp.
13.30 h - Dinar popular al Prat Gran.
16 a 19 h - Junglepark (inflables) a la plaça dels Arínsols.
17 h - Espectacle infantil Anima’t i balla i festa de l’escuma a
la plaça dels Arínsols.
18 h - Espectacle Cataplum per a tots els públics als Arínsols.
19 h - Ball de tarda amb l’orquestra Acuario al Prat Gran.
22.30 h - Focs d’artifici a la carretera de Riberaigües.
23 h - Ball de nit amb l’orquestra Acuario i Dj Max al Prat Gran.
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19/08

20/08

Plaça de l’Església del Pas de la Casa
15 h
Combatrem la calor de la manera més original a través
d’un espectacle que uneix l’animació musical en directe
amb un seguit de recursos aquàtics dissenyats perquè
cada gota d’aigua reparteixi un mar de felicitat!

Església de Santa Eulàlia d’Encamp
22 h
Teresina Serra al piano i Guillem Tudó al saxòfon ens delectaran amb un repertori que alterna els clàssics del jazz
i del blues passant per versions de músiques conegudes
com ‘My way’, ‘Wonderful world’, ‘La vie en rose’ i altres
que podreu descobrir.

TARDES D’ESTIU AL PAS DE LA CASA
amb Bassal Rock (festa de l’aigua)

20/08

TARDES D’ESTIU A ENCAMP
amb La festa Xaxipiruli

ENCAMP EN CLAU DE LLUM
amb Blue Note

Captivar el públic i fer que recordi melodies conegudes
que han format part, tard o d’hora, de la cultura musical,
és l’objectiu de l’espectacle.

Prat Gran d’Encamp
17 h
Vine, balla i diverteix-te en família amb la Bruixa Maduixa
i la Senyora Mongeta com a animadores, sense oblidar
el “Camallarg”, un xanquer molt mogut.
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21/08

22/08

Església de Sant Pere del Pas de la Casa
21.30 h
El projecte Latin Stride&Flamenco neix de la inquietud
per trobar sons que puguin ser producte de l’afinitat de
diferents estils, sent el fil conductor la guitarra flamenca
i el latin stride piano.

Prat Gran d’Encamp
17 h
Petits i grans ... Prepareu el nas!
L’home dels nassos us ha preparat un viatge trepidant
ple de música, dansa, jocs i cançons.

ENCAMP EN CLAU DE LLUM
amb Latin Stride & Flamenco

TARDES D’ESTIU A ENCAMP
amb Xarop de canya

Jordi Barceló, Manuel Alonso i Pablo Gómez arriben al
Pas de la Casa per mostrar la seva sinergia pura i total
després d’haver mostrat el projecte per escenaris de tot
el món.
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22/08

26/08

Plaça de Sant Miquel d’Encamp
22 h
Grup format per cinc joves músics (Marc, Dani, Linx,
Martí i Avyrton) que gestionen els temps del rock, el
metal, el grunge i el punk-pop amb una descaradura pròpia
de la seva edat, que t’enganxa només escoltar-los.

Plaça de l’Església del Pas de la Casa
15 h
Un còctel d’humor a través del coc i de l’animació on
descobrirem la màgia d’un país on tots podem anar amb
el nas ben alt, on els balls resulten exòtics i on els globus
també poden fer enlairar la imaginació de qualsevol.

Les seves cançons, darrere d’aquesta base guitarrera i dura,
parlen d’amor, de la família, de la cerca de la felicitat o del
sentiment d’insatisfacció que afecta tota una generació.

27/08

ENCAMP EN CLAU DE LLUM
amb Aliena

TARDES D’ESTIU AL PAS DE LA CASA
amb PecAnimació

TARDES D’ESTIU A ENCAMP
amb De viatge
Prat Gran d’Encamp
17 h
Et proposem fer un viatge en tren fent la volta al món on
coneixerem, cantarem i ballarem al ritme de cançons i
danses d’altres països.
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28/08

29/08

Plaça de l’Església del Pas de la Casa
15 h
Concert especial en què es ret homenatge a les grans
dives de la música moderna des de Beyoncé a Madonna
passant per Lady Gaga, Cher, Whitney Houston o Adele.

Plaça dels Arínsols d’Encamp
22 h
Espectacle que ens fa un recorregut per la història de la
música des dels seus inicis fins a l’actualitat fent servir la
tecnologia làser amb projecció atmosfèrica.

29/08

Entren també en escena l’espectacular veu d’una cantant
en directe i d’un músic que toca una arpa làser, que farà
vibrar el públic assistent al darrer espectacle de l’Encamp
en clau de llum d’aquest estiu.

TARDES D’ESTIU AL PAS DE LA CASA
amb Ddivas

TARDES D’ESTIU A ENCAMP
amb La festa dels Més Tumàcat

ENCAMP EN CLAU DE LLUM
amb Music de Tecnoràdio

Prat Gran d’Encamp
17 h
Imaginació, globus gegants, danses d’animació i músiques
de creació pròpia perquè petits i grans visqueu una hora
de viatges al·lucinants, ganyotes impossibles i tempestes
de confeti.
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31/08 i 01/09

APLEC DE LA SARDANA
Plaça dels Arínsols d’Encamp
Més info a www.comuencamp.ad/agenda

La plaça dels Arínsols d’Encamp serà un any més l’escenari escollit per l’Agrupació Sardanista La Grandalla per
celebrar l’Aplec de la sardana.

07/09

MARE DE DÉU DE L’ORATORI
Les Bons
11 h
Cada primer dissabte del mes de setembre, els encampadans celebrem la diada de la Mare de Déu de l’Oratori
amb una plegaria a la Mare de Déu seguida de la tradicional
cantada de gojos i d’una ofrena floral.

JULIOL I AGOST

VISITES NOCTURNES ALS MUSEUS I
MONUMENTS D’ENCAMP
02/07

Visita al nucli de les Bons i conjunt històric. Descobrirem
els racons i les històries d’un nucli tradicional andorrà,
i acabarem amb música en directe a l’interior de Sant
Romà de les Bons (pàg. 9).

16/07

Visita al nucli de la Mosquera i el Tremat. Descobrirem
els racons i les històries d’un nucli tradicional andorrà i la
seva església, i acabarem amb música en directe al carrer
(pàg. 17).

06/08

Visita de les esglésies de Sant Marc i Santa Maria i de Sant
Romà de Vila. Es recomana portar roba i calçat còmode.
Acabarem amb música en directe a l’interior de Sant
Romà de Vila (pàg. 27).

20/08

Visita de Santa Eulàlia i del Museu d’Art Sacre tot descobrint detalls que sovint passen desapercebuts. Tot això
amb música en directe (pàg. 33).
- Hora de totes les sortides: 21 h
- Aforament màxim: 50 persones
- Reserva prèvia obligatòria per rigorós ordre
d’arribada al telèfon de Casa Cristo: 833551
40
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PRÒXIMAMENT...

14/09

MUSICAL INFANTIL
amb La caputxeta i el llop
17 h a la sala de festes d’Encamp

05/10

ESPECTACLE INFANTIL
amb Damaris Gelabert
17 h a la sala de festes d’Encamp

19 i 20/10

FESTIVAL DE TITELLES
a Encamp i al Pas de la Casa
Sala de festes d’Encamp i del Pas de la Casa

09/11

MUSICAL INFANTIL
amb el Mag Merlí

PER A MÉS INFORMACIÓ
Departament de Cultura
i Afers Socials d’Encamp
Carrer de La Valireta 2
Tel.: (+376) 731490
www.comuencamp.ad
www.agenda.ad

Oficina de Turisme
d’Encamp
Plaça del Consell 1
Tel.: (+376) 731000
turisme@encamp.ad
www.encamp.ad
Oficina de Turisme
del Pas de la Casa
Av. del Consell General s/n
Tel.: (+376) 755100
turismepas@encamp.ad
www.encamp.ad

17 h a la sala de festes d’Encamp

30/11

COMÈDIA per a adults
amb Ovelles
22 h a la sala de festes d’Encamp
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