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AGENDA
D’ACTIVITATS
DE NADAL



TALLERS, MÚSICA, ACTIVITATS 
FAMILIARS I PARTICIPATIVES
PLAÇA DE LES FONTETES

ARA VE
NADAL

DIMECRES 1 DE DESEMBRE 
De les 11.30 a les 14.30 h i de les 16 a les 20 h: 
cavallets.

DIJOUS 2 DE DESEMBRE 
De les 11.30 a les 14.30 h i de les 16 a les 20 h: 
cavallets.

DIVENDRES 3 DE DESEMBRE 
De les 11.30 a les 14.30 h: cavallets.
A les 18.30 h: encesa de les llums de Nadal 
amb la intervenció dels joves del Punt 400 i 
els nens de l’esplai.
A les 19 h: concert de nadales a càrrec de 
Shuffle Express. 
De les 16 a les 20 h: cavallets.

DISSABTE 4 DE DESEMBRE 
De les 11.30 a les 14.30 h: cavallets.
De les 12 a les 13.30 h i de les 17 a les 20 h: 
planetari.
A les 17 h: taller infantil “guarnim l’avet”.
A les 17.30 h: nadales a càrrec del duet 
d’Ingrid Martinez. 
De les 16 a les 20 h: cavallets.

DIUMENGE 5 DE DESEMBRE
De les 11.30 a les 14.30 h: cavallets.
De les 12 a les 13.30 h i de les 17 a les 20 h: 
planetari.
A les 12 h: taller infantil “pinta cares”.
A les 12.30 h: Intervenció musical  a càrrec 
dels alumnes de l’Escola de Música de les 
Valls del Nord.
A les 17 h: taller infantil “guarnim l’avet”.
De les 16 a les 20 h: cavallets.

DILLUNS 6 DE DESEMBRE
De les 11.30 a les 14.30 h: cavallets.
De les 17 a les 20 h: taller infantil “pinta cares”.
De les 16 a les 20 h: cavallets.

DIMARTS 7 DE DESEMBRE
De les 11.30 a les 14.30 h: cavallets.

De les 17 a les 20 h: taller infantil “pinta cares”.
A les 17.30 h: concert a càrrec de Melicotó. 
De les 16 a les 20 h: cavallets.

DIMECRES 8 DE DESEMBRE
De les 11.30 a les 14.30 h: cavallets.
A les 13 h: taller de danses tradicionals a 
càrrec de l’Esbart Valls del Nord. 
De les 11.30 a les 14 h: jocs gegants a càrrec de 
La Moixera.
De les 16 a les 20 h: cavallets.

DIJOUS 9 DE DESEMBRE 
De les 11.30 a les 14.30 h i de les 16 a les 20 h 
cavallets.
A les 20.30 h: presentació de la Temporada 
d’Òpera d’Andorra al Teatre de les Fontetes 
(per a més informació: tel. 835 693).

DIVENDRES 10 DE DESEMBRE
De les 11.30 a les 14.30 h i de les 16 a les 20 h 
cavallets.
De les 16 a les 20 h cavallets.

DISSABTE 11 DESEMBRE
De les 11.30 a les 14.30 h cavallets.
A les 12.30 h: actuació de la Grossband de la 
Massana. 
Matí i tarda jocs gegants a càrrec de La 
Moixera.
A les 16 h: taller infantil “guarnim l’avet”.
A les 17.30: Concert del Cor de rock d’Andorra. 
De les 16 a les 20 h cavallets.

DIUMENGE 12 DE DESEMBRE
A les 11.30 h: taller infantil “reclicl’art de 
Nadal”.
De les 11.30 a les 14.30 h: cavallets.
A les 12 h: “Pantomime” al Teatre de les 
Fontetes (informació i entrades al tel. 611 111).
A les 12.45 h: entrega de premis del concurs 
de guarniments de l’avet dels nens.
De les 16 a les 20 h cavallets.



ESTANDS D’ARTESANIA I GASTRONOMIA,
CINEMA I TALLERS
PLAÇA DE LES FONTETES

MERCAT
DE l’avet

DILLUNS 27 DE DESEMBRE 
De les 17 a les 20 h: Mercadet de l’Avet.
A les 17 h: cinema infantil al Teatre de les 
Fontetes, Bella i el Circ màgic, capacitat 
limitada, entrades a l’Oficina de turisme.
De les 17 a les 19 h: El Patge reial recull les 
cartes a l’escenari de la plaça de les Fontetes.
A les 18 h: taller infantil “pinta cares”.

DIMARTS 28 DE DESEMBRE
De les 11 a les 20 h: Mercadet de l’Avet.
A les 17 h: cinema infantil al Teatre de les 
Fontetes, L’univers en miniatura de No-No, 
capacitat limitada, entrades a l’Oficina de 
turisme.
De les 17 a les 19 h: El Patge reial recull les 
cartes a l’escenari de la plaça de les Fontetes.
A les 18 h: taller infantil “pinta cares”. 

DIMECRES 29 DE DESEMBRE
De les 11 a les 20 h: Mercadet de l’Avet.
A les 17 h: cinema infantil al Teatre de les 
Fontetes, La revolta dels contes, capacitat 
limitada, entrades a l’Oficina de turisme.
De les 17 a les 19 h: El Patge reial recull les 
cartes a l’escenari de la plaça de les Fontetes.
A les 18 h: taller infantil “pinta cares”.

DIJOUS 30 DE DESEMBRE 
De les 11 a les 20 h: Mercadet de l’Avet.
A les 17 h: cinema infantil al Teatre de les 
Fontetes, Frozen, capacitat limitada, entrades 
a l’Oficina de turisme.
De les 17 a les 19 h: El Patge reial recull les 
cartes a l’escenari de la plaça de les Fontetes.
A les 18 h: taller infantil “pinta cares”.

DIVENDRES 31 DE DESEMBRE 
De les 11 a les 17 h: Mercadet de l’Avet.

Altres
activitats 
de Nadal
DIJOUS 16 DE DESEMBRE
A les 20’30 h: Bressol de Nadal, concert a càrrec 
d’Andorra Lírica (informació al tel.  835 693).

DISSABTE 18 DE DESEMBRE
A les 20’30 h Escenificació d’ENA Ràdio 
Andorra, espectacle teatral (informació al tel. 
835 693).
 
DIVENDRES 24 DE DESEMBRE
A les 17 h: visita del Pare Noel a la plaça de les 
Fontetes.
A les 17 h: concert de nadales a càrrec 
d’Encantant Nadales.
A les 24 h: Missa del Gall a l’Església parroquial 
de la Massana.

DIMECRES 5 DE GENER 
A partir de les 17 h: els Reis d’Orient rebran els 
infants a l’escenari de la plaça de les Fontetes. 

VIU LA MÀGIA DELS MENAIRONS!
Els dies 6, 7, 8, 27 i 28 a les 11 h, veniu a conèixer 
els Menairons del bosc màgic de Pal tot fent la 
visita teatralitzada en família. Dues actrius 
recrearan la màgia i la fantasia dels Menairons 
en un indret únic. No us ho perdeu, els Menai-
rons us estan esperant! Informació al 835 693.
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Totes les accions tenen aforaments limitats, es seguiran els protocols i
mesures de prevenció contra la COVID-19. El Comú es reserva el dret
de modificar o anular activitats programades.


