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La celebració del Dia mundial de la diversitat cultural a Andorra la Vella, un exemple de
cohesió i reconeixement mutu
La celebració del Dia mundial de la diversitat cultural a Andorra la Vella sorgeix de la voluntat
de la Comissió Nacional d’Andorra per la Unesco i el Comú d’Andorra la Vella per ampliar una
trobada d’entitats culturals que es va començar a celebrar l’any 2009 en el marc de la Fira
d’Andorra la Vella.
La Fira d’Andorra la Vella és un esdeveniment de caràcter principalment comercial, però per
la seva afluència de públic nacional és també un espai de trobada i coneixença social, i una
oportunitat per promocionar el teixit associatiu del nostre país. Per això la petita fira
d’entitats culturals es va iniciar aquí, però ben aviat el Comú d’Andorra la Vella va veure la
necessitat d’ampliar aquest espai a la resta d’associacions de tipus esportiu, social, d’ajuda
mútua, ecologistes, etc. I alhora es va valorar que les entitats culturals requerien també d’un
esdeveniment específic i per això es va aprofitar el 21 de maig de l’any 2011, proclamat Dia
mundial de la diversitat cultural pel diàleg i el
desenvolupament, per organitzar el que avui
coneixem com la celebració del Dia mundial de
la diversitat cultural a Andorra la Vella.
L’exclusivitat de l’esdeveniment va permetre
establir uns objectius específics. D’una banda, la
celebració pretén donar a conèixer les diferents
cultures que conviuen al país, els seus trets
característics i la seva riquesa, però d’altra banda
també és una oportunitat per afavorir les
relacions i l’intercanvi entre les diferents
associacions i col·lectius culturals que conviuen
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al país, i potenciar així la creació d’una xarxa
basada en relacions de confiança entre
entitats i afavorir una bona convivència
ciutadana.
Per tant, des de l’inici, la voluntat d’aquest
projecte no ha estat només organitzar una
sèrie d’activitats proposades per les
associacions, sinó que s’ha plantejat com un
treball cooperatiu entre les mateixes entitats,
de manera que siguin elles les que
confeccionin el programa i dissenyin activitats
conjuntes. Per això des del Servei de
Participació Ciutadana, amb suficient
anticipació, es proposen una sèrie de reunions
de treball, dinamitzades per les professionals
dels servei, a fi de cercar la complicitat de les
entitats i que aquestes coneguin els recursos
disponibles i participin activament en el
disseny i l’organització de l’esdeveniment.
Des del 2011 la celebració del Dia mundial de
la diversitat cultural és una cita per a les
entitats culturals de la parròquia al mes de
maig. I d’ençà l’esdeveniment ha evolucionat d’acord amb les necessitats i desitjos de les
associacions participants. En una primera edició només es va plantejar una fira d’entitats
culturals acompanyada de diverses activitats de tipus folklòric que es van concentrar el mateix
dia i un dinar popular per als participants. Les tècniques del Servei van realitzar un treball de
localització i captació d’entitats i col·lectius que representessin la diversitat de cultures que
resideixen al país, però l’èxit de l’esdeveniment ha generat que any rere any s’hi afegeixin
més col·lectius. En cada edició han participat una vintena d’entitats i col·lectius que s’han
implicat en les diferents fases del projecte, tant en les reunions de preparació, en
l’organització, com en l’avaluació, i la celebració ha evolucionat al llarg dels anys com un
esdeveniment que inclou diferents activitats culturals durant una setmana: activitats de
divulgació com conferències o presentacions de llibres, projeccions audiovisuals, activitats
participatives com tallers o classes magistrals, espectacles folklòrics, actes infantils, cercavila
i una fira gastronòmica. Cal destacar que la fira gastronòmica s’organitza des de l’any 2017 a
demanda de les entitats i que ha esdevingut un dels atractius més importants d’aquesta
celebració.
Per últim no vull obviar el que creiem que ha estat un dels valors més importants d’aquest
projecte, i es tracta de l’activitat conjunta que any rere any han organitzat les entitats
participants amb el suport del Comú d’Andorra la Vella. Amb l’objectiu de fomentar les
relacions de confiança entre els col·lectius culturals i la cohesió social, cada any el servei ha
destinat uns recursos a realitzar una activitat conjunta. Aquesta activitat s’ha materialitzat en
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diverses propostes: l’any 2013 es va organitzar una exposició de vestits característics de cada
cultura al vestíbul de La Llacuna; el 2014, una exposició fotogràfica sobre les tradicions de
cada comunitat cultural celebrades a Andorra; el 2015, hi va haver una exposició de retrats
de gran format del projecte internacional Insideout de l’artista francès JR, a la plaça de la
Rotonda; el 2016 es va editar un receptari que recollia els plats més característiques de les
comunitats que conviuen al Principat amb la cita dels autors (membres de cadascuna de les
associacions participants); el 2017 es va realitzar el documental Vinguts d’arreu, un país per a

tots, amb un seguit de trobades entre persones de diferents comunitats de residents al país
que conversaven sobre les seves diferències culturals però alhora sobre els punts en comú; el
2018 es va enregistrar el videoclip de la cançó Conviure Tots Junts, d’en Quim Salvat, i el
2019 es van recollir cites de poemes i cançons que va proposar cada associació i es van
plasmar als passos de vianants del barri de Riberaygua i Travesseres per crear un itinerari
poètic. Finalment, enguany, la pandèmia de la covid-19 ha impedit realitzar la celebració i les
activitats en espais públics, però la voluntat de les entitats participants ha estat aprofitar el
confinament per utilitzar les eines virtuals que tenim al nostre abast i recollir els nou anys
d’activitats realitzades. D’aquí sorgeix l’espai web que recull el llegat de totes les
celebracions, les imatges, els vídeos, els programes d’activitats i els cartells de totes les
edicions des del 2011. Aquests nou anys de treball conjunt han assolit amb escreix els
objectius plantejats, hem donat a conèixer la diversitat de cultures que conviuen al nostre país
però sobretot hem aconseguit que les entitats es coneguin entre elles, col·laborin en
projectes conjunts, optimitzin els seus recursos i en definitiva creïn relacions de confiança que
afavoreixen una bona cohesió social.
https://diversitatcultural.andorralavella.ad/
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