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16.30 h Espectacle infantil, 
“El viatge de 
l’elefanta Sara” a 
càrrec de la companyia 
Lady albergínia i el 
Sr. Patata

De  
17.30 h 
a 
18.30 h

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

A partir
de les 
17 h 

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

Dijous 2 de gener 

Diumenge 5 de gener  

21 h Concert nadalenc 
del cor de l’Òpera, 
l’esbart Valls del 
Nord i l’escola de 
música de les Valls 
del Nord al teatre de 
les Fontetes, per a 
més informació 
tel. 835 693

20 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

dimarts 24 de desembre

Divendres 20 de desembre

Dissabte 21 de desembre

PLAÇA DE LES FONTETES · CONCERTS, TALLERS, TEATRE, PATINATGE, dansa, projeccions...

18.30 h Audició de Nadal 
dels alumnes de  
l’Escola de Música 
al Teatre de les  
Fontetes

18 h Quinto Inter 
generacional a la Sala 
de la Closeta

DIJOUS 12 de desembre

DIMECRES 18 de desembre

ACTIVITATS DE NADAL 2019-2020
De l’1 de desembre al 17 de gener  
Pessebre a la plaça de l’Església, a càrrec de l’Honorable Quart  
de la Massana

#aravenadal



12.15 h Concert a càrrec de la Coral Sant Antoni i 
Coral les Orenetes

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

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

17.30 h Espectacle itinerant: “El drac Manelic” a 
càrrec de Galiot teatre

17.45 h El Pare Noel a la Massana

De 17.30 h a 20 h Fes la teva felicitació de Nadal més divertida

17.30 h Taller infantil, els fanalets de Nadal

De 12 h a 13.30 h Obertura de la pista de patinatge

De 12 h a 13.30 h Vine al Mercat i fes la teva felicitació de 
Nadal

De 12 h a 13.30 h Taller infantil: maquillatge de Nadal

12 h “Pantomime, Aladdin” organitza:  The 
International Club Theatre Group
Info & Reserves: Sandra Wheatley  
+376 364 153 al Teatre de les Fontetes

12.45 h Concert: actuació de l’Andorra Grossband

De 17 h a 20 h Obertura de la pista de patinatge

De 17.30 h a 19.30 h Taller de maquillatge de nadal a la Caseta 
del Pare Noel

De 17.30 h a 20 h Fes la teva felicitació de Nadal més divertida

18.30 h Encesa de les llums de Nadal 

18.40 h Xocolatada i coca 

18.50 h Espectacle a càrrec dels alumnes de l’escola 
Líquid Dansa: “Harry Potter i la màgia de 
Nadal”

Divendres 29 de novembre

De 12 h a 13.30 h i 
de 16.30 h a 20 h

Obertura de la pista de patinatge

13 h a 17 h Taller de maquillatge de Nadal a la Caseta 
del Pare Noel

De 12 h a 13 h i 
de 18 h a 20 h

Fes la teva felicitació de Nadal més divertida

17 h Celebració del dia mundial del voluntariat al 
Teatre de les Fontetes de la Massana

De 17 h a 17.30 h Espectacle a càrrec dels alumnes de l’escola 
Líquid Dansa: “Harry Potter i la màgia de 
Nadal”

17 h Taller infantil: Ninos de llaminadures al 
vestíbul de les Fontetes

18 h Concert de versions a càrrec de “Le noobs”

20 h Projecció: “Reviu el Roser!” a càrrec de la 
comissió de festes de la Massana al Teatre 
de les Fontetes

De 12 h a 13.30 h Obertura de la pista de patinatge

De 12 h a 13.30 h Taller de maquillatge de nadal a la Caseta 
del Pare Noel

12.30 h Concert a càrrec d’Andorra Gospel Cor

Diumenge 1 de desembre

ACTIVITATS ARA VE NADAL

De 17 h a 20 h Obertura de la pista de patinatge

17.30 h Taller infantil: boles de Nadal, al vestíbul de 
les Fontetes

17.30 h El Pare Noel a la Massana

De 17.30 h a 19.30 h Taller infantil: maquillatge de Nadal, a la 
Caseta del Pare Noel

De 18 h a 20 h Vine al Mercat i fes la teva felicitació de 
Nadal 

18 h a 18.40 h Espectacle a càrrec dels alumnes de l’escola 
Líquid Dansa: “Harry Potter i la màgia de 
Nadal”

De 12 h a 13.30 h i 
de 16.30 h a 20 h

Obertura de la pista de patinatge

11.30 h Mercat de Santa Llúcia, amb les associacions 
i entitats d’Andorra

12 h Espectacle itinerant: “El drac Manelic” a 
càrrec de Galiot teatre

De 12 h a 13.30 h Fes la teva felicitació de Nadal més divertida

Dissabte 30 de novembre

Divendres 6 de desembre

dissabte 7 de desembre

Diumenge 8 de desembre


