- Comerços t La Grandalla - Centre de jardineria
t Borges flors - Floristeria
t E-Natúram - Floristeria
t Natturals - Floristeria
t Tot Natura - Garden
t Mr. Bricolage - Material de jardineria
t Shami’s - Floristeria, saló de te
t Arco Iris - Teràpies naturals
t Capricho de Luna - Cosmètica natural
t Color botànica - Teixits naturals
t Food truck - Productes d’Andorra
t Més que flors - Complements
t Olorand - Olis essencials
t Pocions de lluna nova - Cosmètica natural
t Som de bosc - Joies amb natura

AND
OFLO
RA

t Sumi - Teixits florals
t Aloe Vera Forever líving - Plantes i salut
t BeArt - Joieria
t Joana Baygual - Art natural
t Biju ceràmica – Alfons Valdes - Joies art
t Emma Regada - Joieria		
t Taller Ko&Ko - Complements i decoració
t El sisè sentit - Teixits naturals

- Col·laboren t Restaurant la Minjadora
t Casa Pairal de la Massana
t Ergo concepte
t Esbart Dansaire Valls del Nord
t Escola Àgora Internacional
t Escola andorrana de la Massana
t Escola francesa de la Massana
t Escola Líquid Dansa
t Escola de Música de les Valls del Nord
t Grossband de la Massana
t La Capsa
t La Moixera Educació Ambiental
t Punt 400
t Tot Idea
t Departaments del Comú de la Massana
t Cia. Riguel

- Organitza t Comú de la Massana

Oficina de Turisme
de la Massana
Tel. 835 693
lamassana.ad

D I SSA BTE

- 21 de maig 11 h Obertura d’Andoflora.
DISSA BT E

- 14 de maig 20 h Concert de música Pop-Rock a càrrec

		 de Marta Dallerès.

Amb la col·laboració de Xavi Requena a la bateria, Déborah López Vila al teclat, Ivan Castells
“Ivo” a la guitarra, Jenny Dobarro al baix, amb
el suport tècnic de Server-Sonos.
Teatre de les Fontetes,
entrades a www.4tickets.es/massana

21.30 h Concert d’orgue Professors de l’Institut

		 de Música d’Andorra la Vella:

Ignacio Ribas & David Sanz, Efrem Roca, Ester
Sanchez, Unai Gutiérrez, David Urrutia
Orgue, Guitarra, Saxofon, Flauta travessera,
Clarinet, Fiscorn.
Classicisme & Contemporaneïtat
amb obres de Mozart, Boccherini, Salleras, Bozza, Kováks i Takemitzu
Església parroquial de la Massana.
Informació i entrades www.amicsdelsorgues.com

DIVEN D R ES

- 20 de maig 11 h Obertura d’Andoflora.
Acció amb els nens i nenes
de les escoles de la Massana.
11 h Inauguració de la 28a edició d’Andoflora.
11.30 h Intervenció de dansa

		 “A compàs de tango“

A càrrec de Mònica Vega,
Dani Sampaio i Marc Tomàs a l’acordió.

11.40 h		 Visita guiada a l’exposició Floralab
Biblioteca comunal.

11 h Complements amb flors.
Taller infantil.
Carpa de la Plaça de les Fontetes.

12.30 h		 Concert a càrrec de

		 Cor de Rock d’Andorra
16 h Intervencions de dansa a càrrec
		 dels grups de l’escola Líquid dansa
		 i de les padrines de la Massana
Plaça del Quart.

16.45 h Exhibició Club heura
		 de gimnàstica rítmica
Plaça del Quart.

17 h Taller, la cerimònia del te
Inscripcions a la oficina de turisme
de la Massana 835 693.

17.30 h Actuació musical dels alumnes
		 de l’Escola de Música de les Valls
		 del Nord.
18 h Les aparences enganyen Espectacle 		
		 infantil a càrrec de Líquid dansa.
Teatre de les Fontetes
Entrada lliure fins completar aforament.

18 h Concert a càrrec de la Coral
		 La Nota de Mataró
18.15 h Taller infantil, decorem un cor de
		 fusta, per a nens i nenes de 4 a 7 anys
Vestíbul de les Fontetes.

18.30 h Vols tocar la bateria , o la guitarra?
Espai obert al públic per sentir els batecs
dels instruments
19 h Taller infantil, flors de cors,

		 per a nens i nenes de 4 a 7 anys
Vestíbul de Fontetes.

15 h Taller de tints naturals
		 a càrrec de Color Botànica.

17.30 h

D I UM ENGE

- 22 de maig 11 h Obertura de la fira
11.15 h Taller de papiroflèxia,
		 un cor de paper, per a nens
		 d’entre 4 i 7 anys
Carpa de le Plaça de les Fontetes.

11.30 h Taller de composicions florals
		 a càrrec d’Anna Moles de E-Naturam
Inscripcions al 835 693.

12.15 h Taller de papiroflèxia ,
		 un cor de paper, per a nens
		 d’entre 8 a 12 anys
Carpa de le Plaça de les Fontetes.

12 h Actuació de l’Esbart Valls Del Nord
Plaça del Quart.

13.15 h Concert a càrrec de la Grossband
		 de la Massana
17.30 h Entrega de premis del Concurs
		 d’instal·lacions urbanes, del concurs 		
		 d’artistes del cor, i del concurs
		 d’aparadors de la Massana.
19 h Cloenda de la fira

Exposicions
i activitats
t Exposició d’instal·lacions
urbanes florals
t Concurs cor d’artistes del país,
a través de La Capsa
t Concurs d’aparadors
de comerços de la Massana

Inscripció prèvia al 835 693.

t Intercanvi d’esqueixos
a la Minjadora

El planter, Taller infantil

t Exposició de flors del Pirineu
Biblioteca comunal Antoni Morell

Carpa de la Plaça de les Fontetes.

18h Intervenció de dansa
		 a càrrec de la Cia Riguel
18.30 h Intervenció de dansa

		 “A compàs de tango“

20.30 h Concert “Va de Vals”,

		 amb Jonaina Salvadó.

Un passeig pels valsos lírics més expressius, des
dels francesos més romàntics als vienesos més
rítmics, passant pels italians amb molta passió!
Tot això amb un toc de modernitat agosarada
a càrrec del trio Marcel Casellas (contrabaix,
clarinet i guitarra) i la soprano Jonaina Salvador
Teatre de les Fontetes.
Venda d’entrades a www.4tickets.es/massana

Participants
al Concurs
d’instal·lacions
urbanes 2022

t Acció amb les escoles
de la Massana

t Borges flors		
t E-Natúram		
t Natturals
t Tot Natura
t Shami’s		

Photocalls
Penja la teva imatge #andoflora

