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Andorra la Vella, 5 de novembre del 2018 

 
 

Benvolgudes famílies: 

El 16 i 17 de novembre es realitzarà el 6è festival Canòlich Músic a Sant Julià de Lòria. Es 

tracta d’una trobada festiva per a adolescents i joves en clau cristiana. L’eina principal per 

arribar als participants és la música. Però, també, la convivència, la reflexió i la pregària. 

Enguany, el treball educatiu anirà al voltant dels Drets Humans. 

Els concerts aniran a càrrec de figures internacionals de la música cristiana. El divendres 

obriran el festival els tarragonins de Sal150 amb un rock celta i unes lletres inspiradores per a 

la vida i l’esperança. Tot seguit el DJ portuguès Gui Brazil. El dissabte sonaran els britànics LZ7 

i el castellonenc Nira. 

Els Drets Humans es treballaran en dos moments: el dissabte al matí i durant els tallers del 

dissabte a la tarda al Centre de congressos Lauredià. 

El dissabte a la tarda tindrà lloc l’acte obert a tothom: l’eucaristia festiva a la carpa de fires de 

Sant Julià. L’animació musical anirà a càrrec d’una formació del sud del Bisbat d’Urgell, David 

Pradas Project 

Aquesta trobada és una oportunitat per als grups de joves del Bisbat i d’altres llocs com 

Barcelona, València o Girona. Tirar endavant aquest esdeveniment és possible gràcies a la 

complicitat i suport d’institucions i empreses del nostre país i de fora. És també un moment per 

mostrar el caràcter acollidor de les terres andorranes. 

Els alumnes de Secundària i Batxillerat del nostre col·legi hi són convidats a participar-hi; a 

més, també comptarem amb la col·laboració d’alguns professors del nostre centre preparant 

tallers o formant part de l’equip organitzador.  

Per formalitzar la inscripció, els alumnes hauran d’adreçar-se al professor de l’àrea de Religió o 

als membres de l’equip de Pastoral. 

Podeu trobar més informació a www.canolichmusic.com 

Rebeu una cordial salutació. 

 

 

 Equip de Pastoral  

 

http://www.canolichmusic.com/
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