
PROGRAMA D’ACTIVITATS PREVIST PER A LA CELEBRACIÓ DE 
LA DIADA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 
 
De divendres 18 a diumenge 20 
Jornada de portes obertes als museus d’Andorra següents: 

 
Museu de la Moto 
MW Museu de l’Electricitat 
Casa Cristo (* tancat el diumenge) 
Museu Nacional de l’Automòbil 
Casa d’Areny-Plandolit 
Museu Postal 
Museu del Còmic 
Centre d’Interpretació de la Natura (* tancat el diumenge) 
Casa Rull 
Farga Rossell, Centre d’Interpretació del Ferro 
Centre d’Interpretació del Romànic, Andorra Romànica  
Casa de la Vall 
Museu del Tabac 
Museu del Perfum 
CIAM (Centre d’Interpetació de l’Aigua i del Madriu) 
CAEE (Centre d’Art d’Escaldes-Engordany) 

                                                                                                                             
Dimecres 16 
20 h. Taller- La història del segle XX vista a través del perfum 
Museu del Perfum, Escaldes-Engordany. Places limitades. 
Més informació i reserves: (+376) 892 221 

 

 
 
Dijous 17 
18 h. Taller- Tast d’aigües 
Centre d’Interpretació de l’Aigua i del Madriu, Escaldes-Engordany. Places limitades. 
Més informació i reserves: (+376) 890 879 i ciam@e-e.ad 

  

    



Divendres 18 
Tot el dia. Exposició fotogràfica- La Gran Guerra en imatges 1914-1918 
Centre d’Art d’Escaldes-Engordany 
Més informació: (+376) 802 255 i centreart@e-e.ad 

 

  
                                                                                                                      
19 h. Conferència – Els museus i les noves tecnologies, a càrrec de Cristina 
Yáñez (Universitat d’Andorra) 
Farga Rossell, la Massana 
Copa de cava per als assistents i visita al museu. 
Més informació: (+376) 844 141 

 
El lema d’enguany Museus en un món canviant: nous reptes, noves inspiracions ens permet posar en 
relleu les novetats relacionades amb el món dels museus i les noves tecnologies dins el marc 
del museu de la Farga Rossell. 
 
Dissabte 19 
10.30 h – 12 h. Taller per a infants de 6 a 12 anys- Monstres d’aigua 
Centre d’Interpretació de l’Aigua i de la Vall del Madriu, Escaldes-Engordany 
Més informació: (+376) 890 879 i ciam@e-e.ad 

  

 
 
17 h. Visita teatralitzada amb espectacle pirotècnic a la Ruta del Ferro, a càrrec de 
Zulandir espectacles 
 
Sortida des de Llorts. Apte per a tots els públics. Durada aproximada 40 min. 
Més informació: (+376) 844 141 

 
18 h. Cercle de foc amb Zulandir espectacles 
Centre d’Interpretació de la Natura de la Cortinada. Berenar per als assistents i visita al museu. 
Més informació: (+376) 844 141 i al (+376) 849 849 



Activitat de caràcter lúdic i festiu en què es recorrerà la Ruta del Ferro, reinterpretada per 
un artista que juga amb el foc i que il�lustrarà el recorregut amb una innovadora visita 
teatralitzada per a tots els públics. 
 

 
                                                                                                                               
20 h i 20.30 h. Visites guiades nocturnes al Museu del Tabac 
Sant Julià de Lòria. Places limitades. Visita en català a les 20 h, i en castellà a les 20.30 h 
Més informació i reserves: (+376) 741 545 

  
22 h- 24 h. Visites guiades nocturnes al MW Museu de l’Electricitat 
Encamp. Copa de cava per als assistents. 
Més informació: (+376) 739 111 

  
22 h. Concert de la Gross Band  (ho organitza Patrimoni Cultural d’Andorra, Ministeri de 
Cultura) 
Farga Rossell, la Massana (reserva prèvia obligatòria) 
Copa de cava per als assistents i visita al museu. 
Més informació i reserves: (+376) 839 760 

 

 
 
HO ORGANITZA 
ICOM Andorra  
icomandorra@gmail.com, www.icomandorra.ad 

 


