
 
 

El Bosc dels Menairons 

Nadal a la Massana 2022 

La plaça de les Fontetes es convertirà aquest mes de desembre en el Bosc dels Menairons. Per 

Nadal, aquests follets diminuts i treballadors baixen del Camí de les Pedres Blanques de Pal per 

compartir el Nadal amb els infants i grans. Però, com tothom sap, els menairons no són gens 

fàcils de veure. Per això, el Comú de la Massana ha creat un divertit joc per trobar-los. A través 

del mòbil, tothom podrà jugar a buscar els menairons, que estaran amagats pels comerços i 

racons del centre de la Massana. A més de divertir-se, els participants podran optar a molts 

premis, gràcies a la participació d’uns quaranta establiments. 

I mentrestant, a la plaça de les Fontetes serà l’escenari de diverses accions culturals, des de 

concerts a tallers i contacontes. Dues de les activitats que s’espera que tinguin una gran 

acceptació són el concurs de karaoke i un mapping per viure tota la màgia del Nadal 

 

Divendres 2 de desembre 

A les 18 h: Encesa de les llums de Nadal amb la intervenció dels joves del Punt 400, els nens de 
l’Esplai i els padrins de la Massana 
Un any més fem d’aquesta encesa un acte Inter generacional on tant els petits com els grans 
participen d’aquest moment,  
A continuació nadales amb el Manu i berenar popular. 
El Manu de Manu and the wodkas ens amenitzarà aquesta ocasió amb nadales tradicionals mentre 

gaudim tots d’una xocolata calenta amb coca. 

Dissabte 3 de desembre 

A les 12.30 h: concert a càrrec de Guillem Tudó. 

En aquesta ocasió el Guillem ens amenitzarà l’estona del vermut amb un concert amb temes 

coneguts per tots, i que ens faran entrar de ple en l’ambient de nadal 

A les 17 h: taller infantil “guarnim l’avet”.  



En aquest cas i de la ma de Tot Idea , els nens i les nenes podran gaudir d’una estona de tallers 

creatius on podran produir les seves primeres garlandes per l’arbre de Nadal 

A les 17.30 h: concert a càrrec d’Ishtar Ruiz.  

La Ishtar no necessita presentació i de ben segur animarà la tarda amb temes coneguts que de ben 

segur ens faran cantar i ballar 

A les 18.30 h: conte de Nadal a càrrec de Món de paper 

Serà el moment de relax per als infants mentre una contista els explica un conte ben interessant  

 

Diumenge 4 de desembre 

A les 12 h: espectacle “Pantomime”, al teatre de les Fontetes, amb reserva prèvia al tel. 364 153 o 

al correu sandra@potent.uk.com. 

Aquesta funció, ja tradicional a la Massana és una col·laboració amb el Club Internacional, que ens 

presenta amb els seus infants una historia de Nadal. 

 

A les 12 h: conte de Nadal a càrrec de Món de paper 

A les 13 h: homenatge als voluntaris, a la plaça de les Fontetes.  

Un any més el departament de socials homenatja totes aquelles persones que han estat durant 

aquest any fent tasques de voluntariat enfocades a millorar la convivència entre els nostres veïns. 

 

Dimarts 6 de desembre 

A les 17.30 h: taller infantil de guarniments de nadal amb fusta.  

En aquest cas els infants, podran treballar la fusta i veure com amb material senzill, podem obtenir 

guarniments fantàstics per aquestes festes, a càrrec d Ergo concepte 

 

Dimecres 7 de desembre 

A les 18 h: taller infantil corones de paper. també a traves de Ergo concepte , ensenyaran a fer 

corones paper per als arbres de nadal, utilitzant simple paper de diari. 

 

Dijous 8 de desembre  

De les 11 h a les 20 h: Mapping de butxaca, “El vaixell insígnia”, amb la companyia El Palau de 

Dandream.  
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En aquest cas, la companyia ens presenta una petita cúpula on experimentarem la màgia 

del Nadal, un espai petit i acollidor per descobrir les arts visuals d’aquest jove equip de creadors 

encapçalats per en Dani Arellano,  

A les 12 h: Taller de com guarnir la nostra taula de Nadal, protocol i presentació. 

Un taller per aprendre a gaudir d’una taula ben parada de la ma de professionals de 

reconeguda solvència 

A les 13 h: concert a càrrec d’Andorra Gòspel Cor. 
 
De nou podrem gaudir d’aquesta formació després d’un temps en que els hem trobat a 
faltar, temes emotius de mon del gòspel que ens arriben al cor, i que son molt ben vinguts 
de nou 

 
A les 17 h: taller de coreografia amb moviment amb Líquid Dansa, per a infants de 4 a 8 anys. 
Entrada lliure fins a completar aforament. 

En aquest cas Líquid dansa ensenyarà als infants amb un taller breu la meravella de les 
coreografies i moviments. 

 
A les 17.30 h: taller infantil, guarnim el Nadal. 

De nou, de la ma de Tot Idea els infants es sorprendran de les possibilitats creatives de les 
seves mans ajudats per unes monitores molt divertides 

 
A les 18 h: Karaoke, concurs popular de nadales. 

Una de les sorpreses d’aquest any és la primera edició d’aquest concurs, en que la intenció 
és divertir-nos tot cantant nadales divertides , i fer-ho en grup, individualment, o de mil formes i 
maneres, tindrem un escenari pels nous artistes i un jurat divertit que qualificarà de forma amena 
els participants , els premis seran en forma de vals de compra per establiments de la Massana i 
després gaudirem d’una xocolata calenta 
 
 

Divendres 9 de desembre 

De les 16 h a les 20 h: Mapping de butxaca, “El vaixell insígnia”, amb la companyia El Palau de 

Dandream.  

A les 17.30 h: actuació del Club de gimnàstica rítmica Serradells - la Massana.  

El grup de gimnàstica rítmica dels Serradells ens oferiran una demostració de les seves 

activitats   

A les 17.45 h: “El Tió al país del contes”, a càrrec de la Moixera, sessió de contes infantils a la 

sala del Museu La Massana Còmic. Entrada lliure fins a completar aforament. 

 De la ma de l’Anna Frases els infants escoltaran i disfrutaran d’un conte ideal per seguir 

recordant les tradicions de Nadal 

A les 18 h: concert de nadales, a càrrec de Vibrand en Clau de Soul. 



 La Virginia i els seus companys de grup son ja un clàssic a la Massana i tots els esperem per 

gaudir dels seus temes amb uns repertoris nadalencs i variats 

A les 18 h: taller infantil, guarniments de Nadal. 
 A càrrec de Ergo concepte (604031), taller amb material reciclat  

 

Dissabte 10 desembre 

De les 11 h a les 13.30 h: mercat de Santa Llúcia al vestíbul de les Fontetes. 
 Un any més els padrins, padrines, joves, nens i altres entitats de la parròquia muntaran les 
seves paradetes al vestíbul per oferir els seus productes 
 
A les 12 h: concert de la Grossband de la Massana.  
 També els trobàvem a faltar i de nou amenitzaran un migdia a la plaça de les Fontetes, 
aquesta formació de la parròquia està sempre disposada a col·laborar en aquestes dates de Nadal 
 
A les 17.30 h: taller infantil, guarnim l’avet. 

A càrrec de tot Idea , taller on els nens gaudiran d’una estona molt creativa de la ma de 
monitores molt divertides   
 
A les 17 h: taller de coreografia amb moviment amb Líquid Dansa (861227), per a infants de 4 a 8 
anys. al Museu la Massana còmic. Entrada lliure fins a completar aforament. 
  
 
A les 17.30 h : concert del Cor de Rock d’Andorra. 
 La seva participació és també un clàssic i en aquetes dates aconsegueixen arribar-nos al 
cor amb els seus temes   
 
A les 18 h : “Els Pastorets”, a càrrec de la companyia de teatre de la gent gran, al Teatre de les 
Fontetes. Entrada lliure fins a completar aforament, taquilla inversa. 
 Una novetat divertida de la ma de la gent gran de la Massana, que, dirigits per la Fran 
(611111) pugen de nou a l’escenari per oferir-nos una nova versió dels Pastorets. 
 

A les 18.30 h: Conte de Nadal a càrrec de Món de paper 

 

Diumenge 11 de desembre 

 

A les 11.30 h: taller infantil, recicla-art de Nadal. 

 En aquesta ocasió l’Anna de la Moixera serà l’encarregada de fer uns tallers divertits i 

creatius 

A les 12.30 h: intervenció musical, a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música de les Valls del 

Nord. 



 Un clàssic també d’aquestes dates on els nens i nenes de l’escola ens interpretaran tres 

nadales  

A les 12.45 h: concert de cant coral, a càrrec de la Coral Sant Antoni i la Coral les Orenetes. 

 I tot seguit les formacions de corals de la Massana , amenitzaran el migdia 

A les 13 h: entrega de premis del concurs de guarniments de l’avet dels nens. 

 I seguint amb les tradicions es farà entrega dels premis del concurs de guarniments de 

l’arbre de Nadal que esta situat a la plaça de les Fontetes 

Els actes tindran lloc a la plaça de les Fontetes 

Dijous 22 de desembre  
A les 20.30 h: Cantata de Nadal LaMDA, a càrrec d’Andorra Lírica, per a més informació 835 693. 
 

Dissabte 24 de desembre  
 
A les 17 h: visita del Pare Noel, a la Plaça de les Fontetes.  
A les 17 h: concert, a càrrec de Melicotó. 
A les 18 h: entrega de premis dels guanyadors del joc “A la recerca dels Menairons a la Massana” 
A les 24 h: missa del gall, a l’església parroquial de la Massana. 
 
Dimarts 27 de desembre  
A les 17.30 h: cinema familiar, al Teatre de les Fontetes. 
 
Dimecres 28 de desembre  
A les 17.30 h: cinema familiar, al teatre de les Fontetes 
A les 18 h:  el Patge Reial rebrà les cartes dels nens adreçades als Reis d’Orient 
 
Dijous 29 de desembre 
A les 11’30 h: La Fada i l’any nou. A la biblioteca comunal  
Sessió de contes a càrrec de Vanessa Silva 
Places limitades · Reserva prèvia obligatòria al tel. 838 910 
 

Dijous dia 5 de gener del 2023  
A partir de les 17 h: cavalcada dels Reis d’Orient pels carrers de la Massana. 
A les 17.45 h: els Reis rebran els infants, a la plaça de les Fontetes. 
 
 
Informació completa i bases dels concursos a www.lamassana.ad 


