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Xocolate’s 
xocolata calenta, melindros

RoaD-Rolls
menjar tex mex

Mos de Mon
gastronomia americana 

Family gins
brous calents, vi, mojitos

ARCO IRIS
artesania

Creperia Fred oh !
creperia i dolços

El Chino
gorros i complements

Santa Anna
xurreria 

Art i fusta
decoració

Panaderia Tasaga
gastronomia de Galicia

LA TOSCANA
restauració

16.30 h Espectacle infantil 
Paf, el meu amic 
màgic de la Cia. 
Patawa al Teatre de 
les Fontetes

18 h Visita del Patge Reial 
a l’Oficina de Turisme 
de la Massana

17 h Cavalcada dels Reis 
Mags d’Orient pels 
carrers de la Massana 
i rebuda a la plaça de 
les Fontetes

Dimecres 3 de gener 

Dissabte 5 de gener  

21 h Concert nadalenc del 
Cor de l’Òpera, amb 
l’Esbart Dansaire 
Valls del Nord  i 
l’Escola de Música 
de les Valls del Nord 
al Teatre de les 
Fontetes

12.45 h Concert de Nadales 
a càrrec de la Coral 
Sant Antoni i les 
Orenetes a l’Església 
parroquial de la 
Massana

17 h Visita del Pare Noel 
a la plaça de les 
Fontetes

18 h Ofici ecumènic a 
l’Església parroquial

24 h Missa del Gall amb 
la participació de la 
Coral Sant Antoni i 
Les Orenetes

Dilluns 24 de desembre

Divendres 21 de desembre

Diumenge 23 de desembre

18 h Quinto 
intergeneracional a 
la sala de la Closeta

18 h Audició de Nadal a 
càrrec dels alumnes 
de l’Escola de música 
de les Valls del Nord 
al teatre de les 
Fontetes

Dimecres 19 de desembre

Dijous 20 de desembre

ACTIVITATS DE NADAL 2018-2019
De l’1 de desembre al 18 de gener  
Pessebre a la plaça de l’Església, a càrrec de l’Honorable Quart  
de la Massana

Punt de recollida de joguines per la campanya:

“Entre tots fem Nadal”
26ena campanya de recollida de joguines del programa 

“Això ja no va a missa” d’RTVA a favor de Càritas

PARTICIPANTS



De 17.30 h  
a 19.30 h 

Obertura de les casetes i de la pista de 
patinatge

De 18 h a 19.30 h Fotomaton de Nadal

18 h Obertura dels llums de Nadal

18.15 h Berenar popular amb coca i xocolata 

18.20 h Ballet El Trencanous a càrrec dels alumnes  
de l’Escola Líquid Dansa

18.30 h Concert a càrrec de Think Twice

21.30 h Els Bonobos, acció teatral a càrrec de 
la companyia Assaig.9, al Teatre de les 
Fontetes 

Divendres 30 de novembre

De 12 h a 13.30 h i 
de 17 h a 19.30 h

Obertura de les casetes i de la pista de 
patinatge

13 h Concert a càrrec d’Aleia Nad

16 h Entrega de diplomes dels voluntaris

De 17 h a 19.30 h Fotomaton de Nadal

17 h Taller infantil al vestíbul de les Fontetes

17.30 h Concert a càrrec del Cor de rock d’Encamp 

De 18 h a 18.45 h Ballet El Trencanous a càrrec dels alumnes  
de l’Escola Líquid Dansa

21.30 h Els Bonobos, acció teatral a càrrec de 
la companyia Assaig.9, al Teatre de les 
Fontetes 

De 12 h a 13.30 h Obertura de les casetes i de la pista de 
patinatge

12.30 h Actuació musical a càrrec de la Coral Sant 
Antoni i la Coral les Orenetes de la Massana

Diumenge 2 de desembre

ACTIVITATS ARA VE NADAL

De 17.30 h  
a 19.30 h

Obertura de les casetes i de la pista de 
patinatge

17.30 h Xocolata i vi calent

De 17.30 h  
a 19.30 h

Fotomaton de Nadal

17.30 h Taller infantil al vestíbul de les Fontetes

17.30 h Concert de Vibrand en Clau de Soul

De 17.30 h  
a 19.30 h

Obertura de les casetes i de la pista de 
patinatge

De 17.30 h  
a 19.30 h

Fotomaton de Nadal

17.30 h Taller infantil al vestíbul de les Fontetes

17.30 h Actuació musical de The Gourmets

18 h Visita del Pare Noel a la Caseta de Nadal

De 12 h a 13.30 h i 
de 17 h a 19.30 h

Obertura de les casetes i de la pista de 
patinatge

12 h Mercat de Santa Llúcia amb les entitats de 
la parròquia 

De 12 h a 13.30 h Obertura de les casetes i de la pista de 
patinatge

12 h Espectacle Pantomime al Teatre de les 
Fontetes de la Massana

12 h Taller Vine a fer la carta al Pare Noel,  
a la Caseta de Nadal

13 h Concert a càrrec de la GrossBand 

Dissabte 1 de desembre

Dijous 6 de desembre

Divendres 7 de desembre

Dissabte 8 de desembre

Diumenge 9 de desembre

12.30 h Taller de danses tradicionals a càrrec de 
l’Esbart Dansaire Valls del Nord

13 h Cantada a càrrec d’Andorra Gòspel Cor

17 h Actuació musical a càrrec de Melicotó

17 h Freak show circus, espectacle de carrer

De 17.30 h a 19.30 h Fotomaton de Nadal

De 18 h a 18.30 h Ballet El Trencanous a càrrec dels alumnes  
de l’Escola Líquid Dansa 

18 h Visita del Pare Noel a la Caseta de Nadal

18.15 h Freak show circus, espectacle de carrer 

18.30 h Cantada de nadales a càrrec dels alumnes  
de l’Escola de Música de les Valls del Nord


