
Itinerari 4: Santuari de Nostra Senyora de Meritxell 
16. Santuari de Nostra Senyora de Meritxell 

Acabarem el recorregut dels itineraris de sant Josepmaria per les valls d’Andorra, arribant-nos al Santuari de 
Meritxell, Basílica Menor, que forma part de la Ruta Mariana.

El dia 10 de desembre de 1937 sant Josepmaria hi passà ben a prop en el seu camí cap a la frontera francesa del Pas 
de la Casa. L’any 1943 -dels dies 30 d’abril al 3 de maig- va ser de nou a Andorra amb motiu de la presa de possessió, 
com a Copríncep d’Andorra, del bisbe Ramon Iglesias Navarri. 

Ben segur que durant aquests primers dies de maig acudí al Santuari de Meritxell per donar gràcies a la patrona 
d’Andorra per tots els bene� cis que li havia concedit en el seu pas pel Principat i per pregar pels habitants 
d’aquestes valls pirinenques que amb tanta generositat el van acollir.
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Itinerari 3: Escaldes-Engordany 
13. Actual església d’Escaldes

Continuarem baixant per l’Av. Carlemany � ns a trobar l’actual església parroquial d’Escaldes. L’any 1937, en aquest 
solar hi havia el cementiri. 

14. Bar Burgos 

Justament al costat d’on avui hi ha l’església es trobava el Bar Burgos. Actualment hi ha unes botigues (Av. 
Carlemany, 26). En el llibre Tiempo de caminar: semblanza de Monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer, d’Ana María 
Sastre, es narra l’anècdota que en aquest bar sant Josepmaria va donar el sucre del seu cafè a un nen, Francesc Coll, 
que anys més tard va demanar l’admissió a l’Opus Dei. 

15. Col·legi Meritxell
 
Dues cases més avall de l’antic Bar Burgos hi havia el col·legi de Meritxell, propietat dels monjos benedictins de 
Montserrat. Actualment hi ha el CAEE (Centre d’Art d’Escaldes Engordany), Av. Carlemany, 30.

L’any 1937 aquesta edi� cació constava de planta baixa i un pis. A la planta baixa hi havia un garatge que donava 
a l’Av. Carlemany, i entrant per l’Av. de les Escoles s’accedia a un petit oratori, de 4 per 10 metres, just darrere del 
garatge. Sant Josepmaria va celebrar l’Eucaristia en aquest oratori els dies 5 i 6 de desembre. Al primer pis hi havia 
l’escola Meritxell i la vivenda dels monjos. 

11

11

ITINERARI 3.- Escaldes-Engordany

10

10

12

12

13

13

1414 15
15

Hotel Palacin

Col. Sgda. Família

Església antiga

Església actual

Bar Burgos

Col·legi Meritxell 

Per a més informació:

Andorra: terra d’acollida, de Alfred Llahí i Jordi 
Piferrer. Andorra, 2007
 
El pas dels Pirineus, de Jordi Piferrer. Editorial 
Pagès, Lleida 2012

www.pallerols-andorra.org



ITINERARI 1.- Mas d’Alins - Sant Julià de Lòria

Recorregut a peu (2 desembre 1937)

Variant

MAS D’ALINS

Les Pardines

Fontaneda

SANT JULIÀ 
DE LÒRIA

1

2Coll de Jou

Borda del Gastó

3
4

Església    Rectoria                                       Casa de la Vall

La Creu Grossa  Lloc de la foto

5 6 7
98

ITINERARI 2.- Andorra la Vella

5
6

7

9

8

Itinerari 1: Mas d’Alins - Sant Julià de Lòria 

1. Oratori de la Mare de Déu de Canòlich, patrona de Sant Julià de Lòria
 
Començarem els itineraris de sant Josepmaria Escrivà per Andorra acostant-nos a la casa del Mas d’Alins, per on 
creuà la frontera andorrana la matinada del 2 de desembre de 1937. 

Poc després arribarem al Coll del Rep, deixant a l’esquerra la Borda del Gastó. En aquest lloc (1) l’any 2014 es va erigir 
un oratori dedicat a la Mare de Déu de Canòlich que recorda el moment en què l’expedició va descansar unes hores 
a l’espera que es fes de dia. 

Francisco Botella, un dels expedicionaris, rememora aquell moment: 
Junts preguem una Salve envoltant al Pare, units a ell formant un sol cor, que donava gràcies a Déu i a la Verge. La seva 
fe, la seva pregària i la seva fortalesa havien fet realitat la Voluntat de Déu. 
Ens vam asseure, vam fer la pregària i conversem després. Feia fred i vingué un de la expedició a dir-nos que més enllà 
havien encès una foguera. Vam estar amb ells molt poc temps.

2. Coll de Jou 
Seguint les petjades de sant Josepmaria continuarem baixant cap a Sant Julià de Lòria arribant ben aviat al Coll de 
Jou (2). 

Pedro Casciaro, un dels expedicionaris de l’any 1937, recorda aquell moment: 
Seguim baixant. Clarejava el dia. Jo, almenys, vaig acabar de convèncer-me que ja érem a Andorra quan va aparèixer 
davant la nostra vista, a la vall, 
un poblet. Ens van dir que era 
Sant Julià de Lòria. 

Recordo que en aquells primers 
moments de sentir-nos lliures, 
vaig sentir dir diverses vegades 
al nostre Pare: Deo gratias ... 
Deo gratias .... Era el dia 2 de  
desembre de 1937. 

A l’alba, la contemplació 
del tranquil poblet de Sant 
Julià ens va fer acabar de 
comprendre que havia acabat 
la perllongada malson del pas 
dels Pirineus: que � nalment 
érem lliures. En acció de 
gràcies, una vegada que ens 
vam quedar sols els del nostre 
grup, el Pare va tornar a incoar 
la Salve -aquesta vegada en 
veu alta- que tots recitem 
pausadament, amb profund 
fervor i gratitud a la Verge. 

3. Cafè Principal (Plaça Major) 

Entrarem a Sant Julià de Lòria per l’Av. Verge de Canòlich en direcció a l’església. Abans d’arribar-hi, ens trobarem a 
mà esquerra el Cafè Principal.

L’expedició de san Josepmaria va entrar molt probablement en aquest local, ja que era el primer bar que hi  havia a 
l’entrada del poble.

Ho recorden en Francisco Botella i en Pedro Casciaro. 
Resem el Rosari junts amb el Pare. Resant el Rosari entrem, a les nou del matí del dia dos de desembre, a Sant Julià, primer 
poble d’Andorra. 

Prenem alguna cosa calenta, un cafè, en trobar un bar a l’entrada del poble. A continuació busquem l’església.

4. Església de Sant Julià de Lòria 
Continuarem per la Av. Verge de Canòlich � ns a trobar, a mà dreta, l’església parroquial. 

Al 1937, en arribar sant Josepmaria a l’església, Mn. Jaume Argelagós els obrí la porta. Allí estigueren una bona 
estona resant i donant gràcies a Déu. Era la primera església no profanada que visitaven des de juliol de 1936. 
Rememora aquest esdeveniment una imatge de sant Josepmaria agenollat   i adorant l’Eucaristia enfront del mateix 
altar barroc que hi havia l’any 1937. 

L’escultura en bronze és de l’artista Rebeca Muñoz i va ser beneïda per l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan Enric Vives, 
i el Bisbe Prelat de l’Opus Dei, Mons. Javier Echevarría, l’1 de desembre del 2012. 

Itinerari 3: Escaldes-Engordany

10. Hotel Palacín 

Començarem el recorregut per Escaldes-Engordany visitant l’antic Hotel Palacín (actualment Hotel Siracusa) situat 
a l’Av. Carlemany, 14, on el grup de sant Josepmaria es va allotjar els dies 2 al 10 de desembre. Davant hi ha l’Hotel 
Muntanya (Av. Carlemany, 19) on estaven altres components de la mateixa expedició de 1937. L’Hotel Muntanya, 
construït l’any 1904, està pràcticament igual que l’any 1937, així com també les cases que hi ha a prop. 

Donarem la volta a l’edi� ci de l’Hotel Siracusa passant pel costat del riu Valira d’Orient i observarem les habitacions 
que donen al riu, algunes de les quals foren ocupades per una part dels expedicionaris, mentre els altres ocupaven 
les que donen al carrer. 

11. Col·legi de la Sagrada Família 

Seguint riu avall pel seu marge esquerra, arribarem al Pont d’Engordany sobre el riu Valira d’Orient que creuarem. 
Continuarem pel carrer Engordany � ns arribar a la plaça de la Creu Blanca. Al número 1 d’aquesta plaça hi ha l’Hotel 
Espel, que es va construir cap a l’any 1930. Al costat de l’hotel, hi ha actualment la plaça de l’Esbart de Santa Anna. 
En aquesta plaça hi havia el col·legi de la Sagrada Família. En l’oratori d’aquest col·legi, sant Josepmaria celebrà 
missa el dia 8 de desembre. 

12. Antiga església d’Escaldes 

Baixarem per l’Av. Carlemany i a mà esquerra contemplarem el solar en el qual hi havia l’antiga església d’Escaldes. 
Estava situada on actualment hi ha dues botigues d’electrodomèstics, a l’Av. Carlemany, 35, abans d’arribar a l’Hotel 
Valira, que ja existia l’any 1937. 

En aquesta església sant Josepmaria va celebrar l’Eucaristia els dies 3, 7 i 10 de desembre. 
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Itinerari 2: Andorra la Vella
5. Església de Sant Esteve d’Andorra la Vella
 
Començarem el recorregut per Andorra la Vella visitant l’església parroquial, situada a la Plaça Príncep Benlloch. 

L’any 1937, la nau central i l’altar major, estaven on avui es troba la capella del Santíssim. Sant Josepmaria va 
celebrar missa el dia 4 de desembre i va poder contemplar l’antic retaule dedicat a Sant Esteve. Actualment 
aquest retaule està dividit en diverses peces repartides per tota l’església: el quadre superior està a la sagristia de 
l’església; els dos quadres dedicats a Sant Esteve són a la capella del Santíssim; la Verge de la Pietat, que era a la 
part alta de l’antic retaule, actualment està situada a la nau central, al costat dret de l’altar. La imatge de Sant Esteve 
que presidia l’antic retaule, presideix ara la capella baptismal, a l’esquerra de la nau central. El sagrari que hi ha 
actualment a la capella del Santíssim, que és de fusta, és el mateix que hi havia l’any 1937. 

6. Rectoria
 
A la mateixa plaça de l’església hi havia la rectoria, on els expedicionaris de l’any 1937 van passar unes bones 
estones en companyia de Mn. Lluís Pujol. Actualment al lloc de l’antiga rectoria hi ha el Comú d’Andorra la Vella.

7. Casa de la Vall

El dia 6 de desembre a la tarda, acompanyats per Mn. Lluís Pujol, visitaren la Casa de la Vall. Actualment és molt 
semblant a com era l’any 1937. Es pot visitar com ho feren els components de l’expedició.

Itinerari 2: Andorra la Vella
8. La Creu Grossa

El dia 7 de desembre, en el trajecte des d’Escaldes a Andorra, feren un dibuix de la Creu Grossa, una creu de pedra 
que està situada en la con� uència del carrer Bisbe Príncep Iglesias amb l’Av. Meritxell.

9. Foto del grup de sant Josepmaria

Al matí del dia 3 de desembre de 1937, el fotògraf Valentí Claverol féu aquesta foto de grup. Està tirada des de 
l’actual pas que hi ha entre l’església i el Comú d’Andorra la Vella, en direcció al Cap del Carrer. 

Si cap a les 11 del matí us situeu en aquest lloc (9 en el plànol), us donarà com a ells el sol de cara i podreu 
comprovar que les ombres són semblants i que el fons és el mateix. 

Els vuit components de l’expedició són, d’esquerra a dreta: Juan Jiménez Vargas, Miguel Fisac i José Mª Albareda, 
asseguts en primer terme. Drets al darrera, Tomás Alvira, Manuel Sainz de los Terreros, sant Josepmaria, Pedro 
Casciaro i Francisco Botella.
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