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Comprar a la FIRA són tot avantatges:

Primer any d'assegurança
a tot risc de franc*

Condicions especials en el
�nançament del teu ve�icle*

Primer any d'assegurança
a tot risc de franc*

FIRA42a 
d’Andorra la Vella 

22 - ---23 24 
D’OCTUBRE

*Aquestes condicions únicament són vàlides si adquireixes el vehicle a la Fira d’Andorra la Vella.
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La Fira d’Andorra la Vella torna, després 
de la pausa obligada de l’any passat a 
causa de la situació d’emergència sanità-
ria provocada per la pandèmia de coro-

navirus SARS-CoV-2. I ho fa novament amb més 
de 10.000 metres quadrats d’exposició. En total hi 
haurà al voltant de 150 estands repartits en quatre 
espais diferenciats: l’envelat gran, amb els estands 
de caràcter més comercial 
i institucional, incloent-hi 
els dominis d’esquí (uns dels 
punts més visitats per com-
prar el forfet de temporada 
aprofi tant dels descomptes 
especials que normalment 
s’ofereixen) i la secció dels 
importadors de vehicles; la 
Fira d’Associacions, que en-
guany arriba a la 10a edi-
ció; els espais exteriors, amb 
els inflables, la possibilitat 
de fotografi ar-se amb els 
bombers i altres activitats; 
i el mercat artesanal al passeig del riu. Enguany 
també tindran un espai destacat els productors 
agrícoles i artesans d’Andorra. I com a novetat, 
trobarem un espai de 300 metres quadrats dedicat 
a la bicicleta, un tastet del que serà el futur Centre 
Interactiu de la Bicicleta que s’està construint.

“Estem relativament d’enhorabona”, va mani-
festar la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita 

Marsol, anunciant el retorn de l’esdeveniment, si 
més no, dels més importants del país. Marsol va-
lora que enguany, més que mai, tenim “la necessi-
tat d’anar a la fi ra” i retrobar-nos entre nosaltres. 
Això sí, amb certes restriccions. La Covid-19 hi 
obliga: la mascareta serà obligatòria a tot el recin-
te, hi haurà defi nits uns circuits de circulació, tots 
els estands disposaran de gel hidroalcohòlic per a 

la higiene de mans i es con-
trolarà a temps real l’afo-
rament, que no superi les 
2.500 persones en un mateix 
moment. També per qüesti-
ons sanitàries, l’escenari on 
es realitzaran les diferents 
exhibicions estarà ubicat a 
l’exterior. Amb tot, Marsol 
confi a que s’assoliran les xi-
fres d’assistència d’abans de 
la pandèmia: unes 75.000 
persones. “És una cita pràc-
ticament obligatòria”, recor-
dava la cònsol, que va afegir 

que “tot el país va a la fi ra”.
El cost de l’organització de la fi ra d’aquest 2021 

s’enfi la als 300.000 euros, una xifra “similar” a la 
dels anys anteriors, malgrat el reforç de la neteja 
i la higiene i el nou envelat per a la bicicleta, se-
gons la consellera de Desenvolupament Estratègic 
i Comercial i de Projectes Participatius, Meritxell 
López.

Es controlarà 
a temps real 
l’aforament, que 
no superi les 
2.500 persones 
en un mateix 
moment

04 ENTREVISTA A CONXITA MARSOL  
La cònsol major d’Andorra la Vella 
explica què es podrà trobar a la 
42a fi ra i què la fa especial.

08 LA BICICLETA, PROTAGONISTA  
Enguany es destina un espai de 300 
metres quadrats a aquest vehicle 
de dues rodes, on es podrà tenir 
una idea del que oferirà el Centre 
Interactiu de la Bicicleta.

10 42A FIRA CONCURS DE BESTIAR  
L’esdeveniment que es troba a 
l’origen de l’actual fi ra vol continuar 
fomentant i impulsant la ramaderia.

14 LA FIRA D’ASSOCIACIONS  
En la seva 10a edició, l’espai destinat 
a les associacions comptarà amb 
una cinquantena d’estands i un 
escenari d’exhibicions, que enguany 
s’ubicarà a l’exterior.

16 PRODUCTES AGRÍCOLES I ARTESANS  
Com en les darreres ocasions, les 
microempreses que s’agrupen sota la 
marca Productes agrícoles i artesans 
d’Andorra tornaran a tenir un espai a 
la Fira d’Andorra la Vella.

20 ALTRES FIRES DEL PIRINEU  
Són diverses les fi res que se celebren 
al llarg i ample del Pirineu durant la 
tardor, entre les quals destaquen 
la Fira de Sant Ermengol de la Seu 
d’Urgell, la Fira de la tardor de Sort o 
la Fira de Sant Andreu d’Organyà.

22 AGENDA 
Programa d’activitats i exhibicions 
que s’organitzen en el marc 
d’aquesta 42a Fira d’Andorra la Vella.
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Després d’un any en blanc per la pan-
dèmia, torna la Fira d’Andorra la Ve-
lla... 

Torna, torna! I estem contents que 
torni, i il·lusionats. Ja no és només 
que torna la Fira d’Andorra la Vella, 
és que torna una mica la normalitat, 
i esperem que aquesta normalitat es 
consolidi i continuï avançant. I la Fira 
demostra això també. Es nota un mica 
la il·lusió, veus la gent del carrer que 
té ganes d’anar-hi, t’ho comenten, t’ho 
diuen. Jo crec que serà un èxit. No se 
sap mai, perquè després d’una pandè-
mia com aquesta poden haver canviat 
moltes coses. Però a nivell d’expositors 
hi ha hagut les mateixes demandes de 
cada any. I a nivell de ciutadans, espe-
ren la fira, és un punt de retrobament, 
de relació social molt important, i 
crec que ara més que mai necessitem 
aquesta relació social.

Em fa la sensació que serà una edició 
especial, d’una banda perquè hi ha 
tots uns protocols a seguir i de l’altra, 
pel fet d’haver-la hagut de cancel·lar 
l’any passat, la fa més esperada. 

Sí. L’any passat ho vam haver de 
cancel·lar tot a la parròquia d’Andor-
ra la Vella. La Festa del Poble, la Fes-
ta Major, la Fira... Perquè s’havia de 
cancel·lar, perquè no era el moment 
i no estàvem ni d’humor per fer fires. 
I perquè la situació sanitària no ens 

ho permetia. A més, aquest any arriba 
quan sembla que tot comença a res-
pirar. Les mesures als països veïns i a 
Andorra s’han anat relaxant, la gent 
va més tranquil·la, aquí no tenim pràc-
ticament cap cas, gairebé tothom està 
vacunat... I crec que la Fira arriba al 
bon moment, al de dir vinga va! Som-
hi! Anem a la fira perquè això demos-
tra que tornem a ser el que volem ser, 
volem veure gent, parlar. Ens volem 
retrobar.

Dèiem que serà una edició especial, 
marcada pels protocols sanitaris, 
però entenc que la pandèmia també 
l’ha afectat a altres nivells: en l’eco-
nòmic potser? No sé si en el nombre 
d’estands?

No. Realment hem tingut les ma-
teixes demandes que un any normal, 
i això també és bo i positiu. Hi haurà 
uns quants estands menys perquè 
nosaltres, a efectes de fer més amples 
els passadissos i deixar una mica més 
d’espais, hem reduït una trentena d’es-
tands, per tenir més espai dins la Fira. 
I per un altre costat s’ha ampliat el re-
cinte amb 300 metres quadrats més, 
que és on anirà la part de la bicicleta, 
que és un sector nou que volem anar 
introduint. Per tant, les demandes han 
estat les de cada any, i això em fa ser 
optimista, que pot anar molt bé la Fira 
d’aquest any.

Justament, la següent pregunta que 
tenia preparada era sobre l’espai de 
la bicicleta. Què hi trobarem?

Per un costat hi trobarem el concep-
te del que volem que sigui el nostre 
nou espai interactiu de la bicicleta. 
Hi haurà bicicletes antigues i també 
hi haurà alguna cosa més moderna. 
Però també hi trobarem les empreses 
de bicicleta del país i hi trobarem les 
ganes d’apostar per aquest mitjà. An-
dorra la Vella ha de ser un referent de 
la bicicleta, i volem que els ciutadans 
vagin veient que anem cap a aquest 
camí. Aquesta exposició ja l’havíem 
començat a muntar per la Fira de l’any 
passat, havíem fet reunions amb les 
empreses relacionades amb la bicicle-
ta, els clubs i federacions, persones del 
món de la bicicleta, perquè volem que 
realment Andorra la Vella sigui més 
que el Centre Interactiu de la Bicicle-
ta. Que hi hagi trobades, curses més 
populars, més professionals... I això 
ens ho ha parat la pandèmia durant 
aquest any i mig, però ara ho repre-
nem. I a veure si amb la Fira podem 
començar a creure’ns-ho tots.

La cònsol major, Conxita Marsol, explica què representa 
aquesta 42a edició de la Fira d’Andorra la Vella i què 
s’hi podrà trobar. També exposa la necessitat que, per a 
pròximes edicions, l’esdeveniment evolucioni.

ENtREVIstA A CONxItA mARsOL

“La Fira 
d’Andorra la 
Vella ha de 
començar a 
reinventar-se 
una mica”

Conxita Marsol al seu despatx al Comú d’Andorra la Vella. 

facundo santana

“Les demandes 
d’estands han 
estat les de 
cada any, i 
això em fa ser 
optimista, pot 
anar molt bé”

“Els ciutadans 
esperen la fira, 
és un punt 
de relació 
important, i ara 
més que mai la 
necessitem”
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andbank.com

Des de 1930, com a banc degà d’Andorra, hem estat al costat del 
desenvolupament de les comunicacions, els serveis i les infraestructures, 
donant suport al progrés i al creixement de la nostra societat. andbank.com

Creadors de progrés
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Serà un bon moment per començar 
a promocionar-ho. De fires, i a la tar-
dor, i al Pirineu, en trobem al llarg i 
ample. Què fa diferent la Fira d’An-
dorra la Vella? 

La Fira d’Andorra la Vella, tot i ser 
local, penso que el caràcter més cos-
mopolita que té Andorra la Vella la 
fa una fira més de mostres que potser 
una de més tradicional. Ara actual-
ment la Fira d’Andorra la Vella és de 
mostres, on la gent va a veure els cot-
xes, les novetats, i és una mica el que la 
fa, des del meu punt de vista, diferent. 
I també la part aquesta de les associa-
cions. A les altres fires segurament no 
les trobaràs. Aquí tenim una cinquan-
tena d’associacions que vindran a fer-
se presents i a donar-se a conèixer, a 
fer arribar als ciutadans el folklore, les 
seves activitats. I això penso que tam-
bé la fa una mica diferent de moltes 
altres fires que tenim pel Pirineu, que 
potser són unes fires més tradicionals, 
com és la nostra Fira Concurs de Besti-
ar, que la fem el dia 27.

Potser també el que la diferencia és 
aquest vessant de retrobament.

Sí, és veritat que, a part de tot això, 
la Fira és el centre de trobada de tot 
el país. És que tothom hi passa. Si vols 
veure gent que fa dies que no has vist, 
almenys abans de la pandèmia, es 
tractava d’anar a la Fira i et trobaves 
tothom. És gairebé una obligació ciu-
tadana: hem d’anar a la Fira d’Andor-
ra la Vella. I l’emplaçament, al costat 
del Parc Central, on els infants poden 
córrer tranquils, no hi ha pressió de 
vehicles, hi ha estands que fan activi-
tats per als infants... És una mica tot, 
que fa que sigui com una festa més 
que una fira.

Tornant una mica al que parlàvem 
fa un moment, el vessant social i de 
les associacions es va impulsar molt 
fa 10 edicions. S’ha organitzat alguna 

cosa en especial per aquest 10è ani-
versari?

No, en aquest sentit no. Nosaltres 
aquest any hem volgut mantenir una 
fira molt tradicional, molt com cada 
any. Perquè fins fa dos mesos no te-
níem tampoc clar que poguéssim fer 
la fira. Aleshores, hem dit: siguem 
prudents, centrem-nos en el que co-
neixem, en el que sabem fer, i si tot 
va bé, l’any que ve sí que penso que la 
Fira d’Andorra la Vella ha de comen-

çar a reinventar-se una mica. Perquè 
realment ja fa molts anys que tenim 
aquest model. És un model d’èxit, però  
com tot, necessita evolucionar i crec 
que ho ha de fer cap al futur multifun-
cional i en molts aspectes i poc a poc 
s’haurà de començar a marcar. Aquest 
any no, aquest any crec que toca la 
Fira com sempre, com la coneixem i 
recordem de fa molts anys, i com ens 
agrada viure-la, però crec que haurà 
d’evolucionar. 

Conxita Marsol, al seu despatx del Comú de la capital.

facundo santana

“Hem mantingut 
una fira molt 
tradicional, 
perquè fins fa 
dos mesos no 
teníem clar que 
es pogués fer”

L’ARC DE MARBRE

Av. Santa Coloma, 31 - AD500 Andorra la Vella
(PRINCIPAT D’ANDORRA)

Tel. +376 391 006 / +376 824 408
arcdemarbrexemeneies@gmail.com

www.xemeneiesescalfoc.cat
Segueix-nos a : escalfoc.arcdemarbre

ELS NOSTRES SERVEIS:
• Delineació de projectes, 

dissenys a mida.

• Xemeneies de llenya 
encastables amb decoració 
personalitzada.

• Xemeneies acabat metàl·lic
amb varietat d’acabats 
estètics d’última tendència.

• Estufes de llenya d’alt 
rendiment i dissenys 
exclusius dels principals 
fabricants.

• Xemeneies i estufes 
de llenya, de pèl·let o 
combinatòries llenya/
pèl·let, per a escalfament 
mitjançant aire o per a circuits 
de calefacció amb producció 
d’aigua calenta.

• Xemeneies de bioetanol o de 
gas.

• Ofertes contínues (productes 
d’ocasió).

• Utillatge del foc en general.

• Cassets, recuperadors, 
barbacoes, forns, cuines,... 
(vegeu apartat de productes 
per a més informació).
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21HIVERN ESTIU 22

FO RFET  A N UA L
SKI&BIKE, LA MILLOR OPCIÓ 

Aconsegueix el teu forfet a la Fira d’Andorra 
al millor preu!

495€

Resident d’Andorra 200 € 225 €

417 € 445 €

483 €

340 € 367 €

Client Fidel 

Client Nou 

Client Alt Urgell / Ariège

*Consultar tarifes infants amb pack familiar

TARIFES SKI & BIKE Fins al 
24/10

A partir del
25/10
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“Creiem que la bicicleta té molt futur”, 
va manifestar la cònsol major de la 
parròquia, Conxita Marsol, durant la 
presentació de la 42a Fira d’Andorra 
la Vella. Per això, la principal novetat 
d’enguany és justament un recinte de 
300 metres quadrats especialment de-
dicat a aquest vehicle de dues rodes.

En aquest espai, annex al recinte 
més comercial de la fira, s’hi oferi-
rà un tast del concepte que regeix el 
Centre Interactiu de la Bicicleta que 
s’està construint a la plaça Lídia Ar-
mengol. Així, segons ha explicat en di-
verses ocasions Marsol, s’hi trobaran 
bicicletes antigues i alguna cosa més 

moderna també. Així mateix, s’hi han 
convidat a exposar-hi a les principals 
empreses relacionades amb el ciclis-
me del país, així com a federacions i 
clubs.

Aquest espai de la Fira d’Andorra la 
Vella serà el punt de partida per pro-
mocionar la parròquia com a centre 
de la bicicleta, no només amb l’espai 
interactiu, sinó també a nivell profes-
sional i des d’un punt de vista medi-
ambiental. “Hem d’entendre que la bi-
cicleta té futur al país”, va assenyalar 
la cònsol major, que va recordar que 
hi ha molts ciclistes professionals que 
resideixen i s’entrenen al país, alhora 
que destacava el vessant de mitjà de 
transport respectuós amb el medi am-
bient de la bicicleta.

Així, Marsol va explicar, en l’entre-
vista que li vam fer des del BonDia per a 
aquest especial (pàgines 4 i 6) que es vol 
que s’organitzin trobades entorn a la 
bicicleta i curses ciclistes, tant a nivell 
professional com amateur i populars. 

‘Andorra la Vella, cuidem-la!’
Justament la bicicleta, i amb ella pa-
cificar el trànsit i reduir les emissions 
contaminants és una manera de “cui-

dar” la parròquia. I aquest és l’objec-
tiu que persegueix la campanya que 
engega la corporació comunal en 
aquesta fira sota el lema Andorra la 
Vella, cuidem-la! 

“És una campanya perquè apren-
guem a apreciar el que tenim, d’esti-
ma i de cura d’Andorra la Vella”, ha 

declarat Marsol. El símil que ha triat 
el Comú és una planta: “hem de cui-
dar la parròquia igual que cuidem 
una planta”. És per aquest motiu que, 
durant la fira, es repartiran testos 
amb llavors de menta i julivert als 
assistents. La primera de les accions 
que s’emmarca en aquesta campanya 

serà un concurs de fotografia a les 
xarxes socials, mitjançant el qual es 
pretén que els ciutadans mostrin “ac-
tituds cíviques: caminant, anant en 
bus, recollint del carrer les restes de 
la teva mascota, reciclant...”. Aquesta 
fotografia caldrà penjar-la a les xar-
xes fent ús de l’etiqueta #joCuido-

AndorralaVella i citant els perfils del 
Comú utilitzant @AndorraCapital. 
Aquells que ho facin tindran premi, i 
acostant-se a l’estand institucional es 
podran endur una ampolla d’alumini 
que els ajudarà a continuar cuidant 
de la parròquia reduint els envasos i 
residus produïts.

El Comú d’Andorra la 
Vella vol apostar fort per 
la bicicleta. No només 
amb l’espai interactiu, 
sinó també com a mitjà 
de transport i element 
d’oci esportiu. Per això 
li dedica un envelat de 
300 metres quadrats en 
aquesta fira.

LA FIRA cOmERcIAL I INstItucIONAL

Andorra la Vella vol esdevenir  
el centre de la bicicleta

El Comú 
engega una 
campanya per 
conscienciar 
de la necessitat 
de cuidar la 
parròquia

Marsol durant la sortida d’un esdeveniment ciclista al Parc Central.

comú d’andorra la vella

Un espai de 
300 m2 oferirà 
un tast del que 
ha de ser el 
futur Centre 
Interactiu de la 
Bicicleta
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La Fira Concurs de Bestiar d’Andorra, 
com tantes altres coses, no es va poder 
dur a terme l’any passat a causa de la 
situació sanitària marcada per la Co-
vid-19. La recuperació del certamen 
permet continuar posant en valor 
un sector clau per a la regulació de 
l’entorn natural, ja que contribueix 
a fomentar la ramaderia i impulsar 
la diversificació del sector agrari per 
potenciar les pràctiques agràries i ra-
maderes respectuoses amb el medi 
ambient i la salut i que afavoreixen la 
producció de carn de qualitat i de pro-
ximitat, segons defensa el Govern.

Sempre és el 27 d’octubre que se ce-
lebra, a la capital, la Fira concurs de 
bestiar d’Andorra. En aquesta mostra, 
les  cases ramaderes del país exposen 
el seu bestiar i poden participar  en  
un  concurs  nacional  presentant-hi  
els  animals que estiguin inscrits al 
Padral o registre d’animals de renda. 
El concurs preveu fins a 32 seccions 
amb premis per als millors exemplars 
de bestiar boví, equí i oví en funció de 
la raça, l’edat i el tipus de cria. Des de 
l’any 2003, a més, té lloc el Concurs 
nacional de la raça bruna d’Andorra, 
amb dos premis especials per al mi-
llor anoll i la millor anolla (animals 
d’entre 13 i 24 mesos d’edat). Es tracta 
d’una mesura més per impulsar els 
treballs de selecció de la raça bruna 
d’Andorra i avançar en el compliment 
dels objectius fixats. 

La Fira concurs es va reprendre 
l’any 1979 després d’uns anys sense 
fer-se com a conseqüència de la de-
saparició de totes les fires comercials 

per les transformacions que va viure 
el país als anys 60 i el declivi del sector 
primari davant les possibilitats que 
oferia el comerç i el turisme. És amb 
aquesta recuperació que el certamen 
passa a ser una fira-concurs, que por-
ta un nou al·licient als ramaders per a  
participar-hi.

L’ORIGEN
El geògraf Salvador Llobet explica, en 
el seu estudi El medi i la vida a Andor-
ra, que ja l’any 1402 “el bisbe Galceran 
de Vilanova, atenent les súpliques 
dels homes de les valls d’Andorra, els 
confirma el privilegi de tenir una fira 
anyal per Sant Mateu i un mercat set-
manal. [...] i l’any 1448, Gastó IV, comte 
de Foix, i el bisbe Arnau Roger de Pa-
llars concedeixen llicència per a cele-
brar una fira anyal a Andorra la Vella 
el dilluns i dimarts de Pasqua a petició 
dels andorrans, els quals al·leguen que 
la fira seria en època en què es paguen 
les quèsties i els pagesos farien diners 
de mules, bous, moltons i teles sense 
cap necessitat de transportar-ho a 
d’altres fires.”

El 1884 té lloc la que segurament era 
la primera fira de tardor. Així ho rela-
ta el periodista i novel·lista Frederic 
Harold Deverell, que en un dels seus 
viatges per Europa i al seu pas per An-
dorra, és un dels testimonis de la Fira 
d’Andorra que se celebra al final del 
segle XIX.

Una súplica del Comú d’Andor-
ra a través d’una carta del secretari, 
Josep de Riba, al Consell General de-
mana traslladar la mostra anunciada 

per al 31 d’octubre al 27 del mateix 
mes, ja que era la data més convenient 
per als comercials. El 30 de març del 
1885 el Consell General accepta que se 
celebri en la data sol·licitada. I així la 
data tradicional de la Fira d’Andorra 
la Vella és la del 27 d’octubre, que sem-
pre que s’ha pogut s’ha mantingut.

En aquelles primeres fires, els mu-
laters, els qui tenien vaques, ovelles 
i eugues, s’instal·laven al voltant del 
que és avui en dia la plaça Guillemó; el 
mercat dels porcs se situava a les pla-
ces del nucli antic; i a la placeta Monjó 
es venien els galls i les gallines. Pel que 
fa al comerç de teixits i eines, així com 
el mercat de la fruita i els productes 
de l’hort, s’estaven al peu de l’església 
de Sant Esteve. D’aquesta manera, el 
que actualment és el centre històric 
de la capital era el rovell de l’ou de la 
Fira d’Andorra la Vella. Amb el temps, 
la Fira va creixent i ocupant nous es-
pais. Els anys trenta el bestiar s’ubica 
a tocar de la Casa de la Vall, on hi ha 
l’aparcament del Consell General, se-
gons s’explica en un document editat 
pel Govern titulat La Fira Concurs de 
Bestiar d’Andorra. El retrobament amb 
la tradició ramadera.

La Fira del Bestiar es troba a l’origen de totes les 
que se celebren avui dia en paral·lel a aquest 
esdeveniment. Aquesta mostra sempre s’ha fet el 27 
d’octubre, i enguany no és una excepció. És amb la 
seva recuperació, el 1979, després d’uns anys sense, que 
s’instaura el concurs de bestiar, que constitueix un nou 
al·licient.

42A FIRA-cONcuRs DE BEstIAR

L’esdeveniment 
de foment i 
impuls de la 
ramaderia

El concurs 
preveu fins a 
32 seccions 
amb premis 
per als millors 
exemplars de 
boví, equí i oví

El que 
actualment 
és el centre 
històric de la 
capital era el 
rovell de l’ou de 
la Fira

El bestiar a l’aparcament de Prada Casadet.

sfg
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Finançament per a clients amb nòmina domiciliada a MoraBanc. 
Condicions principals del Préstec Cotxe: tipus d’interès a escollir entre Euríbor* 3 mesos, 6 mesos o 1 any + 9%. Termini de fins a 5 anys. Per poder accedir a aquest finançament, el vehicle ha de ser 
nou o tenir una antiguitat inferior a tres anys. El valor del vehicle serà el valor més baix entre el valor del cotxe i 60.000 €. L’abonament de les quotes equival a un 6,82% TAE (càlcul de la TAE per 
import de 15.000 € a tornar en 5 anys).
Condicions principals del Préstec Consum 3 Nòmines: tipus d’interès a escollir entre Euríbor* 3 mesos, 6 mesos o 1 any + 9%. Termini de fins a 24 mesos. Comissió d’obertura: 0%. Finançament fins al 
100% del valor de fins a 3 nòmines sempre que no se superi el 40% de percentatge d’esforç (quocient entre les quotes anuals dels finançaments vigents més el lloguer, en cas que no existeixi hipoteca, 
i els ingressos fixos nets** anuals). L’abonament de la quota equival a un 4,80% TAE (càlcul de la TAE per import de 3.000 € a tornar en 24 mesos).
Condicions econòmiques de l’assegurança Salut Premium aplicables a contractacions iniciades a la Fira d’Andorra la Vella, els dies 22, 23 i 24 d’octubre de 2021. Passat aquest termini s’aplicaran les 
condicions estàndards establertes per a aquest producte.
Tota operació de finançament està subjecta a estudi per part de MoraBanc.
*  Si l’Euríbor és negatiu, s’aplicarà Euríbor = 0.   **Els ingressos fixos nets anuals són els ingressos fixos anuals nets d’IRPF i CASS.

RESTA QUOTES

Consulta les condicions a morabanc.ad o truca al 884 884

Visita el nostre estand de la FIRA D’ANDORRA LA VELLA,
fes 4 voltes al circuit de SIMRACING i aconsegueix quotes gratuïtes

PRÉSTEC 
COTXE

PRÉSTEC 
3 NÒMINES

ASSEGURANÇA 
SALUT PREMIUM

Només 
per portar 

la nòmina a 
MoraBanc

4 quotes GRATUÏTES

1 quota GRATUÏTA

3 quotes GRATUÏTES

SUMA VOLTESSUMA VOLTESSUMA VOLTES

Oferta exclusiva Fira d’Andorra la Vella

285_21 MB Campanya FIRA ANDORRA Bon Dia Pag 255x340_01.indd   1 15/10/21   13:50
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Recinte Firal
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La Fira d’Associacions arriba aquest 
2021 a la seva 10a edició. Aquesta con-
figura un dels trets característics de 
la Fira dAndorra la Vella, que la dife-
rencia d’altres esdeveniments tradici-
onals que se celebren durant la tardor 
al llarg i ample dels Pirineus.

Enguany s’hi reuniran una cin-
quantena d’estands d’associacions en 
diversos àmbits d’actuació. Així, hi 
trobarem entitats de caràcter social 
i d’altres més esportives o culturals; 
algunes de més conegudes, d’altres 
menys; unes més locals i d’altres amb 
un vessant més internacional. Hi ha 
lloc per a entitats com ara l’Associació 
de Discapacitats Visuals i Auditius, As-
sandca i Petits Estels d’Andorra, i tam-
bé per a Unicef i la Fundació Privada 
Tutelar. També tindran el seu espai la 
Federació de la Gent Gran i el Patronat 
de Dames de Meritxell. Africand, Casa 
Rússia, de folklore portuguès no n’hi 
faltarà, com tampoc entitats protecto-
res d’animals com són GOS-SOS i Lai-
ka, així com ICAP Teràpia. Les entitats 
de caràcter esportiu, com ara el Club 
Rítmica Serradells, també hi seran 
presents, entre moltes altres associaci-
ons d’àmbits diversos, entre les quals 
Sahaja Yoga.

Moltes d’aquestes entitats organit-
zen exhibicions durant la fira, que 
aquesta edició tindran lloc en un es-
cenari ubicat a l’exterior. D’aquesta 
manera es guanya espai a l’interior, 
molt necessari per qüestions sanitàri-
es, i també es facilita l’assistència als 
espectacles. L’ambientació escènica va 
a càrrec de l’Associació Ull-Nu. Podeu 
consultar horaris de les exhibicions a 
la pàgina 22 d’aquest monogràfic.

Entre les activitats programades 

destaca la 8a Caminada popular con-
tra el càncer, que organitza l’Assandca 
i que tindrà com a punt de sortida i ar-
ribada la plaça del Poble.

ESPAIS EXTERIORS
En aquests espais exteriors s’hi troba-
rà, com en d’altres ocasions, una expo-
sició a càrrec de l’Associació Andorra-
na de Vehicles Antics. 

Vallnord i Grandvalira un any més 
oferiran activitats infantils. I a l’inte-
rior del recinte firal també hi seran 
presents, juntament amb Ski Andorra, 
per presentar les diferents modalitats 
de forfets de què disposen. Com sem-
pre, s’espera que el seu sigui un dels 
estands més concorreguts.

No faltaran, als espais exteriors, 
alguns punts d’alimentació, el cos de 
bombers i el seu calendari solidari, ni 
el punt de primers auxilis de la Creu 
Roja.

Al passeig del riu tornarà el mercat 
artesanal, encara que amb menys pa-
rades i més separades per assegurar 
un trànsit fluid entre les persones i 
evitar les aglomeracions.

Enguany se celebra 
la desena edició de 
la Fira d’Associacions, 
que es vincula a la Fira 
d’Andorra la Vella. Seran 
una cinquantena les 
entitats presents, que 
donaran a conèixer 
les activitats que 
desenvolupen.

FIRA D’ASSOcIAcIONS

Les associacions seran a la fira 
per desè any consecutiu 

El recinte de la Fira d’Associacions el 2019.

comú d’andorra la vella/tony lara

L’escenari, en la darrera edició, on es duien a terme les exhibicions. 

comú d’andorra la vella/tony lara
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l’any 2014 des del departament d’Agri-
cultura del Govern d’Andorra per aco-
llir sota una denominació comuna les 
diferents iniciatives de microempre-
sa relacionades amb les produccions 
agroalimentàries locals i les producci-
ons alimentàries artesanes. En el seu 
setè any d’existència, la marca compta 
en el seu catàleg de productors 27 mi-
croempreses andorranes que s’esfor-
cen de forma individual i col·lectiva 
a trametre els valors de la marca (tre-
ball rigorós, de muntanya i natura, 
de pràctiques sostenibles) i a aportar 
un valor afegit al sector econòmic del 
país. 

No totes les empreses que engloba la 
marca seran presents a la fi ra, però sí 
que hi participarà una àmplia repre-
sentació, que a més comptarà amb un 
food truck on es podran degustar ela-
boracions fetes amb els productes que 
s’hi presenten.

PIRINEUS DE L’ARIEJA
Completarà la mostra un estand del 
Parc Natural Regional dels Pirineus 
de l’Arieja. Aquest va ser creat el 2009 
per protegir i donar a conèixer la seva 
riquesa i la diversitat del patrimoni 
natural, cultural i humà. El Parc dels 
Pirineus de l’Arieja ocupa una super-
fície de 2.465 quilòmetres quadrats i té 
al voltant dels 46.592 habitants (dades 
de l’any 2012). Abasta tot el territori 
de la regió d’Occitània, més concreta-
ment del departament de l’Arieja, i un 
total de 138 municipis. 

A mitjans setembre, una delegació 
de Productes agrícoles i artesans d’An-
dorra va participar en la fi ra agrària 
i ramadera Les Pyrénéennes, que se 
celebrava a Saint Gaudens, en el marc 
del diàleg de cooperació francoandor-
rà establert entre el Govern i la Regió 
d’Occitània per impulsar l’economia 
verda i la sostenibilitat. 

Les microempreses agrupades sota la 
marca Productes agrícoles i artesans 
d’Andorra tornaran a tenir un espai 

propi a la Fira d’Andorra la Vella. En 
aquest, un petit envelat al costat de 
l’entrada principal del recinte fi ral 

més comercial, es presentaran diver-
sos productes fets a partir dels recur-
sos naturals que ofereix el Principat, 
des de mels i melmelades fi ns a licors 
diversos i cerveses, passant per carns, 
embotits i fi ns i tot cosmètics elabo-
rats amb plantes autòctones i produc-
tes tèxtils que s’elaboren a partir de la 
llana que s’obté quan es fa la xulla de 
les ovelles andorranes. 

Productes agrícoles i Artesans d’An-
dorra és una marca comercial creada 

Els productors englobats sota la marca Productes 
agrícoles i artesans d’Andorra seran presents a la 
fi ra un any més en un espai propi i enguany 
acompanyats per un estand del Parc Natural dels 
Pirineus de l’Arieja.

PRODUCTES AGRÍCOLES I ARTESANS D’ANDORRA

Aprofi tant els recursos 
naturals del Principat

L’espai dedicat als productes artesans i agrícoles del Principat unes quantes edicions enrere.

COMÚ D’ANDORRA LA VELLA / TONY LARA

MATRÍCULA OBERTA

EXÀMENS RECONEGUTS
INTERNACIONALMENT PER: ABRSM

i  UNIVERSITY OF WEST LONDON
(Harmonia és representant oficial al Principat).

Tel.: 826 501 · web: harmoniamusica.com · correu electrònic: harmonia@harmoniamusica.com

ASSIGNATURES: ACORDIÓ, PIANO, GUITARRA, BATERIA, CANT, 
LLENGUATGE MUSICAL, PRODUCCIÓ MUSICAL, VIOLÍ.
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Més de

Prevenir és assegurar-te
Informa’t al 890 300 o info@e-financera.com

No pots evitar els imprevistos. 
Però, sí les seves conseqüències.

CRISTIAN ESPAÑA
Pilot de cross, trial i enduro.
Participant en el Dakar.
Esponsoritzat per Financera d’Assegurances

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

FA - Bon dia (anunci).pdf   3   08/10/2021   11:22:43



| ESPECIAL  | 42a FIRA D’ANDORRA LA VELLA18

Assaigs clínics en curs:
Actualment, cinc assaigs clínics realitzats amb distròfi es miotòniques 
avaluen tractaments farmacològics. Alguns actuen sobre els ARN mu-
tats o les proteïnes que aquests darrers interrompen, d’altres es dirigei-
xen als símptomes. Tots testimonien que el desenvolupament de terà-
pies per a aquestes malalties està en auge.

Cures, sinònim de millor qualitat de vida:
Els símptomes de DM1, que poden començar en néixer, són general-
ment més greus que els de DM2, que es produeixen sobretot a l’edat 
adulta i progressen més lentament. No obstant això, els òrgans afectats 
són els mateixos: músculs, cor, ulls, etc. El control és, per tant, global-
ment similar i el tractament, multidisciplinari. L’objectiu és proporcio-
nar una millor qualitat de vida i tractar totes les lesions, especialment 
les més perilloses.

La respiració, una funció que cal controlar regularment:  
Els pacients amb DM1 o DM2 acostumen a tenir problemes respiratoris 
a causa de la debilitat dels músculs respiratoris: diafragma, músculs 
abdominals i intercostals, i miotonia.

Ajudar el cor perquè bategui a bon ritme:
Quan l’impuls nerviós no es propaga correctament al cor, el cor no ba-
tega rítmicament i harmònicament. Aquestes alteracions del batec car-
díac són més freqüents en les distròfi es miotòniques.

Trastorns cognitius, hi ha solucions:
En les formes pediàtriques de DM1, els trastorns del neurodesenvolu-
pament solen ser al centre del dany. En canvi, quan la malaltia comença 
més tard, poden ser més subtils o tenir-se menys en compte.

La visió, un sentit que cal preservar:
Anar a un oftalmòleg cada 2 anys és necessari tant en DM1 com en 
DM2. Alguns trastorns oculars són freqüents i precoços.

Trastorns digestius, freqüents i es poden tractar: 
Els trastorns digestius, ignorats durant molt de temps, formen part 
avui dia del seguiment dels pacients.

Suport humà:
El Téléthon també és un suport que es presta a les famílies, assessora-
ment, tràmits administratius, ajudes... Aquest suport és molt impor-
tant perquè és humà.

La complexitat d’un assaig de teràpia gènica 
Els assajos clínics de teràpia gènica permeten determinar, principal-
ment, la dosi efectiva, els possibles efectes tòxics i la viabilitat del trac-
tament de la massa muscular per a les malalties neuromusculars. 

Visió general dels tractaments en desenvolupament: 
Les malalties de Charcot, que afecten els nervis perifèrics, tenen orígens 
genètics molt diversos. Fins ara, s’han identi-
fi cat més de 80 gens mutats en pacients.

Miopatia de Duchenne, alteració del 
metabolisme del colesterol:
Un equip d’investigació del Généthon (labora-
tori d’investigació) acaba de demostrar que el 
metabolisme dels lípids (colesterol i àcids gras-
sos) es veuria trastornat en la miopatia de Du-
chenne.

Col·lecta per al TÉLÉTHON  3, 4 i 5 de desembre del 2021
El Téléthon ho ha canviat tot a la nostra vida i com que encara ho pot canviar per als nostres fi lls 

i éssers estimats, ens hem de mobilitzar tots!

COMPROMÍS en la 
recerca científica, 

mèdica i terapèutica

VOLUNTAT de 
curar malalties 

neuromusculars

ROL MOTOR en la lluita 
en benefici de les 

persones que pateixen 
malalties rares

AJUDA a les 
persones que 

pateixen una malaltia 
neuromuscular i a 

llurs famílies

BATALLA a favor 
del reconeixement 

dels drets de les 
persones malaltes i 
amb minusvalidesa

RIGOR I 
TRANSPARÈNCIA en 
la gestió financera i 

la gestió de les seves 
accions

Junts per a noves gestes…

Feu una donació indicant el 

vostre nom directament a:

Crèdit Andorrà, 

compte: Andorra-Téléthon : 

AD56 0003 1101 1112 3091 0101

MoraBanc, 

compte: Andorra-Téléthon : 

AD46 0007 0089 0001 5025 7012
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- 1866 – Gregor Mendel és el primer que parla 
d’herència, gràcies als seus treballs sobre els 
pèsols

- 1953 – James Watson i Francis Crick desco-
breixen l’estructura de l’ADN

- 1957 – Georges Mathé realitza el primer 
trasplantament de medul·la espinal (la matèria 
tova que es troba dins els ossos)

- 1961 – François Jacob i Jacques Monod des-
cobreixen el funcionament dels gens

- 1967 - Christian Barnard realitza el primer 
trasplantament de cor (Paul Ricard patrocina-
dor)

- 1987 – 1r Téléthon animat per Claude Séri-
llon, Gérard Holtz, Jacques Chancel, Michel 
Drucker. El comptador és víctima del seu èxit 
amb més de 181 milions de francs 

- 1990 – Creació del Laboratori Généthon, 
veritable fàbrica que rastreja els gens

- 1992/1996 – Publicació dels primers mapes 
del genoma humà, aclamats per la comunitat 
científica i punt de partida per al desxiframent 
del genoma humà completat el 2003

- 1996 – Creació de l’Institut de Miologia, 
centre d’excel·lència sobre els músculs i les 
malalties. 

- 2000 – Primera gran victòria terapèutica: 
els bebès bombolla, privats de defenses immu-
nitàries, són tractats amb èxit amb la teràpia 
gènica.

- 2001 – Creació de la plataforma de malalties 
rares, centre de recursos sobre malalties rares, 
únic a Europa.

- 2005 – Creació d’I Stem, punta de llança de 
la investigació sobre les cèl·lules mare.

- 2006 – Nova victòria, 2 nens que patei-
xen una malaltia genètica cerebral greu, 
l’adrenoleucodistròfia, són tractats amb terà-
pia gènica. S’atura que la malaltia avanci.

- 2009 - L’I-Stem aconsegueix reconstruir amb 
èxit una epidermis amb cèl·lules mare.

- 2010 - Una nova victòria, gràcies a la teràpia 
genètica, un pacient jove que pateix B. Talas-
sèmia torna a fer una vida normal sense haver 
de recórrer a transfusions de sang.

- 2011 - El Téléthon es llança a produir fàr-
macs de teràpia gènica, destinats a ser expe-
rimentats amb humans a través del laboratori 
de producció biològica més gran del món, 
Généthon - Bioprod.

- 2012 – El Téléthon llança l’Institut de Bio-
teràpies per a Malalties Rares amb el premi 
Gallien France.

- El primer laboratori Généthon produeix fàr-
macs per a malalties rares, teràpies cel·lulars i 
teràpies genètiques.

- 2013 – Généthon, el laboratori del Téléthon 
obté la condició d’establiment farmacèutic, 
atorgat per l’Agència Nacional de Seguretat 
Farmacològica.

Una batalla, resultats, la revolució genètica, 
mapes del genoma fins al descobriment dels 
gens responsables de malalties.

La medicina mundial ha fet un salt endavant 
espectacular. Milers de famílies que patei-
xen malalties genètiques ara tenen accés 
al diagnòstic, a l’assessorament genètic i a 

l’assessorament genètic prenatal i previ a 
implants.

La paraula genètica prové de la paraula gen. 
Hi ha al voltant de 30.000 gens, que es troben 
en els cromosomes i formen la llarga cadena 
d’ADN.

La genètica és la ciència que estudia les lleis 
de l’herència. El genoma és el conjunt de gens 
transportats pels cromosomes.

El genoma és com una enciclopèdia de 2 mi-
lions de pàgines composta de 3.000 milions de 
lletres, tot dins d’un nucli més petit que el cap 
d’una agulla.

Les malalties genètiques poden afectar el 
cervell, la respiració, la sang, els músculs i el 
sistema immunitari. Quan un gen està malalt, 
la cèl·lula ja no fabrica o fabrica malament la 
proteïna que és útil per al nostre cos.

Hi ha desenes de milers de proteïnes, 
l’hemoglobina, per exemple, és la proteïna que 
transporta l’oxigen a la sang.

Les teràpies del futur:

Per a la teràpia gènica, els gens s’utilitzen com 
a medicaments. La teràpia és un tractament 
mèdic que es pot combinar amb diversos al-
hora. L’objectiu de la teràpia gènica és curar la 
cèl·lula malalta.

La teràpia cel·lular consisteix a substituir les 
cèl·lules malaltes per cèl·lules sanes.

Cèl·lules mare: si no podem trobar les cèl·lules 
necessàries per a un trasplantament, intro-
duïm cèl·lules mare. Aquestes cèl·lules són 
capaces de multiplicar-se i transformar-se en 
diversos tipus de cèl·lules, pell, cor, ronyó...

INICI DE LA NOSTRA HERÈNCIA

Us vull fer arribar un gran agraïment de part dels nostres pacients,  
de les seves famílies, així com dels nostres investigadors. 

Sou formidables!

Jules 

“Abans de la 
injecció de 
teràpia gènica, 
en Jules era 
presoner del seu 
cos. No sabia que 
tenia cames ni 
per a què servien.

Després de la 
injecció, sempre 
recordarà la 
primera vegada 
que es va 
aixecar”.

Testimonis del 2021   Malaltia invisible, parlar-ne per viure-la millor:

Adrien

“40 anys, té retinosi pigmen-
tària, una malaltia degenerativa 
de la retina que el priva progres-
sivament de la visió des dels 17 
anys”. El febrer del 2021 va en-
trar en un assaig clínic de teràpia 
cel·lular. L’Adrien admet que el 
més difícil és no veure com des-
apareixen les teves mans, també 
és molt dur veure desaparèixer 
les cares de la teva gent.

L’Adrien confia: “Vull fer real-
ment avançar la ciència... És el 
meu motor”.

Laetitia

Mare de la Victòria, de 2 anys, que 
patia amiotròfia 1 de la columna i 
que es va beneficiar de la teràpia gè-
nica resultant de la investigació rea-
litzada pel Généthon. “Aquí el temps 
s’atura... silenci a l’habitació, és molt 
intens, és silenciós i tan màgic. Veiem 
com van caient les gotetes i ens diem, 
ja està, salvada. Aquell dia m’ha que-
dat gravat a la memòria, ella ha tornat 
a néixer, és un renaixement”.

Avui la Victòria s’asseu, sosté el cap, 
aixeca els braços, menja sola i es posa 
dempeus amb ajuda.

Pierre

Pateix una miopatia 
de cintura relacionada 
amb el gen FKRP. “No 
és normal caure als 14 
anys quan camines. 
Caminar, aixecar-se, 
pujar les escales es fa 
cada dia més difícil. 
Els músculs fallen, el 
Pierre té l’esperança 
que un dia es curarà”. 

El somni del Pierre 
avui? Tornar a cór-
rer...
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L’any 1048 se cita per primera vega-
da la fira de la Seu d’Urgell, conside-
rada la primera fira documentada 
a la península Ibèrica. Se celebra a 
mitjans d’octubre. Avui en dia té di-
ferents seccions, entre les quals des-
taca la dels formatges artesans del 
Pirineu. També s’hi presenten altres 
productes de proximitat.

Una fira és una congregació en un lloc determinat de mercaders que exposen béns i mercaderies durant un període 
delimitat. Són esdeveniments amb una llarga tradició en la història d’Europa, originàriament estaven lligades als 
moviments dels ramats, segons la Viquipèdia, cosa que explica per què al Pirineu durant la tardor n’hi ha tantes.

FIREs DE tARDOR DEL pIRINEu

Altres fires destacables  
dels nostres voltants

Fira de Sant Ermengol  
de la Seu d’Urgell

La localitat d’Oliana acull cada any, 
des del 1817, una fira multisectori-
al coincidint amb la diada de Tots 
Sants. En aquesta hi  participen un 
centenar de comerciants i artesans 
de diferents sectors, que es distribu-
eixen per tot el poble. Dins del marc 
de la fira també s’organitzen activi-
tats d’interès cultural.

Fira multisectorial de  
Tots Sants d’Oliana

La fira agrària i ramadera, que se 
celebra cada 3 anys, és la més im-
portant del sud de França i atreu 
un important volum de visitants 
d’arreu del territori francès. Durant 
l’esdeveniment té lloc el concurs na-
cional de les races de bestiar boví 
Blonde d’Aquitaine i Gasconne des 
Pyrénées.

Les Pyrénéens de Saint 
Gaudens, Occitània

La Fira de la tardor de Sort és una 
fira multisectorial que se celebra a 
l’aire lliure amb tota classe de pro-
ductes de la zona. La mostra i con-
curs d’ovella xisqueta és el que la 
fa especial. Al llarg de tot el cap de 
setmana s’organitzen activitats per 
a grans i xics. Enguany tindrà lloc 
els 6 i 7 de novembre.

Fira de la tardor de Sort i 
mostra d’ovella xisqueta

Fira ramadera dedicada al bestiar 
boví on l’estrella és el Concurs Mor-
fològic de Vaca Bruna dels Pirineus. 
També hi trobem les típiques para-
des de venda ambulant. Enguany 
s’ha celebrat la 47a edició, entre el 
9 i l’11 d’octubre passat, i ha comp-
tat amb una exposició de tractors 
antics.

Fira Ramadera de 
Bellver de Cerdanya

El 14 de novembre, la XVI Diada de 
rememoració de la Fira de Salàs de 
Pallars. És una jornada de record de 
l’antiga fira de bestiar que es va cele-
brar des del segle XIV fins a mitjan 
anys 70 del segle XX. Avui dia comp-
ta amb una petita mostra de bestiar 
de peu rodó, mercat agroalimentari 
i artesanal i tallers.

XVI Diada de rememoració 
de la Fira de Salàs

La Fira ramadera d’Esterri d’Àneu se 
celebra un cap de setmana proper 
a Santa Teresa. El dissabte es dedi-
ca al sector vaquí, amb subhasta de 
raça bruna dels Pirineus i exhibició 
en un concurs de morfologia. El 
diumenge, els protagonistes són els 
equins de raça Pirinenc Català, amb 
un concurs de raça i degustacions.

Fira de Santa Teresa  
d’Esterri d’Àneu

Després de celebrar la Fira del Lli-
bre del Pirineu al setembre, a finals 
de novembre Organyà organitza la 
Fira de Sant Andreu. És una de les 
fires de muntanya de més tradició 
i anomenada, que dedica espais als 
productes artesanals i ramaders. 
Aquest 2021 tindrà lloc el cap de set-
mana del 27 i 28 de novembre.

Fira de Sant Andreu 
d’Organyà
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FORFET DE TEMPORADA

*Per compres fins al 8 de desembre
Consulta tots els avantatges a www.grandvalira.com

EL DOMINI ESQUIABLE
MÉS GRAN DEL SUD D’EUROPA
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DIVENDREs 22 
D’OctubRE

12 h El Bandarra (Son 
de la Carabela) Asso-
ciació de Saxofonis-
tes d’Andorra

13 h Exhibició de gossos en adopció 
Associació per la protecció animal 
Gos-sos

14 h Meditació - (L’experiència de 
l’autorealització) Associació Vishwa 
Nirmala Dharma - Sahaja Yoga

16.20 h Exhibició de gossos en adop-
ció Associació per la protecció animal 
Gos-sos

17 h Seven Eyes - (World Jazz Music) 
Associació Vishwa Nirmala Dharma - 
Sahaja Yoga

18.30 h Dakini Dance - (Bollywood i 
animació) Associació Indi Resident a 
Andorra Indira

DIssAbtE 23 D’OctubRE

11.40 h Cants típics i ballet rus Associ-
ació Casa Rússia

12.10 h Espectacle de ‘dogdancing’ As-
sociació ICAP teràpia

12.30 h Danses tradicionals Esbart 
dansaire d’Andorra la Vella

13 h Seven Eyes - (Brazilian & Jazz) 
Associació Vishwa Nirmala Dharma - 
Sahaja Yoga

14 h Meditació - (L’experiència de 
l’autorealització) Associació Vishwa 
Nirmala Dharma - Sahaja Yoga

15 h Dakini Dance - (Bollywood i ani-
mació) Associació Indi Resident a An-
dorra Indira

16 h Exhibició d’esgrima japonesa 
Andorra Okada Dojo

16.30 h Exhibició de Karate Kyokus-
hin-kai Kyokushin-Do

17 h Exhibició d’hapkido Baek du San. 
Agrupació d’hapkido i arts marcials

17.40 h Cants i balls tradicionals del 
nord de Portugal Grup de folklore 
Casa de Portugal

18.10 h Espectacle de ‘dogdancing’ As-
sociació ICAP teràpia

18.20 h Demostració de ball flamenc, 
clàssic espanyol i sevillanes Associa-
ció de Dansa Espanyola Alendoy Fla-
menc

19 h Al Toque - (Rock argentí) Associa-
ció de cultura argentina La Querencia

DIumENgE 24 D’OctubRE

11 h 8a Caminada popular contra el 
càncer.  Sortida i arribada a la Plaça 
del Poble. Associació Andorrana con-
tra el Càncer - Assandca

11. 40 h Exhibició de gimnàstica rít-
mica Club Rítmica Serradells

12.30 h Exhibició de gimnàstica artís-
tica Club Artística Serradells

13.20 h Espectacle ‘dogdancing’ Asso-
ciació ICAP teràpia

13.30 h Exhibició de gossos en adop-
ció Associació per la protecció animal 
Gos-sos

14 h Meditació - (L’experiència de 
l’autorealització) Associació Vishwa 
Nirmala Dharma - Sahaja Yoga

15.50 h Cants típics i ballet rus  Associ-
ació Casa Rússia

16.20 h Espectacle ‘dogdancing’ Asso-
ciació ICAP teràpia

16.30 h Afro Alamuta - (Taller i con-
cert de dansa i música afromandin-
ka) Associació Africand

17.50 h Grup de Bombos Casa Trás os 
Montes Associació Casa Trás-os-Mon-
tes i Alto Douro

18 h Francisco Amat i Alendoy Fla-
menc - (Cançó i dansa espanyola) As-
sociació sociocultural Al-Andalus

18.30 h Sorteig  Penya motorista l’Es-
quirol

18.40h Son de México - (Folklore me-
xicà) Associació de mexicans a Andor-
ra Mexand

ActIVItAts 10A FIRA D’AssOcIAcIONs

Agenda 
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www.daikin.es

Perquè només som aire condicionat.
També som experts en calefacció i aigua calenta sanitària.

Amb solucions com l’aerotermia amb la que pots tenir 
tot en un mateix equip.
Dues vegades eficaç. Dues vegades Daikin.

Una calefacció que, a més, netaja i purifica l'aire de la teva llar.

Dues vegades eficaç
Dues vegades Daikin

DELEGACIÓ DAIKIN A ANDORRA:



Formem persones que lideren
projectes de transformació

Si vols transformar el món, visita el nostre estand 
a la Fira del 22 al 24 d'octubre, al Parc Central

Seu Universitat Carlemany  |  Av. Verge de Canòlich, 47   |  AD600 Sant Julià de Lòria  |  Principat d’Andorra

universitatcarlemany.ad




