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Ja ve Nadal, ja ve Nadal,
fum, fum, fum

J

a ve Nadal, ja ve Nadal... Fum, fum, fum... En aquestes dates la música flueix internament. Són dies de
màgia perquè personatges mitològics com el tió o el
Pare Noel i, fins i tot, altres personatges de caràcter religiós com els tres Reis Mags d’Orient caguen o ens porten
regals i, sobretot, il·lusió, molta il·lusió. Per als més menuts de la casa, però també per als grans. I Andorra s’il·
lumina de Nadal. A les set parròquies es programa un seguit d’activitats i cadascuna en destaca algunes per la seva
tradició. Aquí fem un recull de l’agenda d’aquests dies a
les set parròquies. Andorra la Vella ha estat la que més esforç pressupostari ha fet i ha creat el Poblet de Nadal; el
cònsol menor ens explica les expectatives. A Sant Julià, la
representació dels Pastorets d’aquest any aportarà nove-

tats importants en l’escenografia, i és que el text de Folch i
Torres es barreja amb el Dràcula de Bram Stoker. Ens en fa
un avançament el conseller de Cultura, Josep Roig. El Nadal al Principat també són pistes d’esquí. Vallnord explica
quina oferta acompanya l’esport blanc. Però Nadal és sobretot tradició i alguns testimonis ens expliquen com han
evolucionat aquestes festes. També ho podem veure en
un recull vintage de fotografies de cadascuna de les parròquies, on veiem com ha evolucionat el Nadal, sobretot
amb l’adornament de les carrosses i l’enllumenat. Imatges
molt curioses, això sí. Sigui com sigui, amb evolució i canvis, l’esperit, la il·lusió i la màgia (i també el consumisme)
perduren i es mantenen, com també ho fa la música. Ja ve
Nadal, ja ve Nadal... Fum, fum, fum...
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El Nadal per parròquies
Durant tot aquest mes de desembre i part de gener, duïts en diners, van des de 14.000 euros fins a mig milió.
l’avorriment està prohibit. Tots els comuns destinen es- Malgrat que molts dels actes es repeteixen, cada parròforços a una programació d’activitats diversa que, tra- quia té una marca i un tret diferenciador nadalenc.

Sant Julià
de Lòria

Canillo

Ordino
Andorra
la Vella

EscaldesEngordany

La Massana

Encamp Pas de la Casa
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Andorra
la Vella

Més de mig milió
en la capital de
les il·lusions

A

ndorra la Vella llueix com la
“capital de les il·lusions” amb
l’enllumenat de Nadal i amb
més d’un centenar d’activitats que
conformen el Poblet de Nadal, que estan en marxa des de l’1 de desembre
passat. Els menairons, presents en
molts carrers de la capital, són els que
lliguen les diferents parts de la parròquia amb circuits que atreuen els visitants. Per tot, la capital ha estat la
que més ha invertit en l’organització
del Nadal. Només el Poblet de Nadal
ja li costa a la corporació 360.000 euros, als quals s’han d’afegir 130.000
euros de l’enllumenat, més tots els
costos de les diferents activitats que
s’organitzen. En definitiva, més de
mig milió d’euros que el Comú d’Andorra la Vella es gasta amb la intenció
d’atreure tots els turistes que ens visiten en aquest mes de desembre i part
del gener.
La plaça del Poble i la plaça Guillemó són els escenaris principals, on hi

EscaldesEngordany

E

ha paradetes i algunes de les animacions més destacades, tot i que durant
tot el mes s’organitzen actuacions a
la plaça de la Rotonda, a l’avinguda
Meritxell, a Riberaygua i Travesseres
i al carrer Príncep Benlloch. Aquest
projecte s’ha concebut com un conte
en què els menairons del pic dels Meners han de fer front a una epidèmia
que s’ha desencadenat entre els carters i han de baixar a Andorra la Vella
per fer-se càrrec de l’Oficina Màgica
de Correus, situada als antics cinemes
Modern, on tres cops al dia es projecta un mapping que explica la història.
Una pista de gel sintètic gratuïta, un
tió de Nadal gegant i la visita de rens
i dromedaris són només algunes de
les més de 60 activitats diferents que
volen convertir-se en un atractiu més
per als turistes i residents.
Des que es va inaugurar i fins al
6 de gener, al voltant de 200 activitats ompliran les places i carrers de
la capital en un projecte que pretén

convertir-se en un atractiu més per als
residents al país i per a tots aquells turistes que vénen a comprar i esquiar.
La plaça del Poble és un dels principals pols d’atracció, amb 25 paradetes similars a les dels mercats nòrdics,
la presència d’una vintena d’artistes
del país, que aprofiten per vendre les
seves obres, una pista de gel sintètic
de 100 metres quadrats amb entrada
gratuïta, la visita de rens i dromedaris
reials, un tió de Nadal gegant i tallers
d’art. Alhora, la plaça Guillemó es convertirà en un bosc encantat amb la
venda d’arbres i plantes nadalencs, i
traslladarà els nens a un món màgic
amb actuacions infantils.

La cònsol major, Conxita Marsol,
va assegurar que volen que tingui una
continuïtat en el temps i donar a poc
a poc més poder d’organització a les
associacions de comerciants, que han
col·laborat força i que també tindran
visibilitat al Poblet de Nadal. S’ha creat una imatge de marca perquè tots
els comerciants que ho desitgin tinguin el mateix segell, paper de regal,
bosses i vinils als aparadors. A més,
a les botigues s’entregarà una carta
perquè els nens la puguin dipositar a
l’Oficina Màgica i demanar els seus desitjos. Marsol va explicar que es tracta
d’un canvi important que “Andorra la
Vella mereixia”.

mobiliari urbà per facilitar els desplaçaments dels actors i del públic durant
les representacions.
Per altra banda, el 24 de desembre,
a les cinc de la tarda, el Pare Noel visitarà la parròquia d’Escaldes-Engordany per recollir les cartes dels més
petits de la casa, però abans recorrerà
els carrers de la parròquia. I finalment,
des de la plaça Coprínceps i fins a arribar al Poblet de Nadal d’Andorra la Vella, els infants de la parròquia tindran
la darrera oportunitat per donar les
cartes als Reis abans de la cavalcada,
perquè el dimecres 4 de gener, a partir
de les 18.30 hores, el patge reial passejarà per Escaldes i el mateix dijous

5 de gener, a les dotze del migdia, el
carter reial recollirà les cartes dels
nens i nenes a la plaça Coprínceps.
Unes 600 persones prendran part, el
5 de gener, en la cavalcada dels Reis
Mags d’Orient. Enguany començarà a
les 18.30 hores a Escaldes-Engordany i
acabarà a Andorra la Vella.
El Comú d’Escaldes-Engordany ha
gastat poc més de 125.000 euros en
les activitats de Nadal, sense tenir en
compte les cavalcades, que van a càrrec de la Unió Pro Turisme. En concret,
l’enllumenat costa 101.000 euros, als
quals s’afegeixen els 25.000 del Pessebre vivent, destinats sobretot a la sonorització i la il·luminació.

El distintiu és la
recuperació del
‘Pessebre vivent’

l Nadal a Escaldes-Engordany
són les cavalcades dels Reis i del
Pare Noel, però també l’arbre
de 18 metres d’alçada coronat amb
l’estel de Nadal a la plaça Coprínceps.
I enguany els personatges de Disney
acompanyen aquestes festes a les
principals vies de la parròquia. Però si
hi ha una cosa que diferencia el Nadal
d’Escaldes-Engordany és el Pessebre
vivent. El 16, 17 i 18 de desembre la part
alta torna a transformar-se per acollir
la tercera edició del Pessebre. Els dies
16 i 17 les representacions seran a les
20.30 i les 22 hores, i hi haurà una sessió el dia 18 de desembre a les 20.30.
En les representacions del Pessebre
vivent, sota la direcció d’Irina Robles,
hi participaran unes 200 persones. Cal
sumar-hi també els comerciants que
munten les parades i tot l’equip de
persones que s’encarreguen del muntatge, l’equip tècnic, la sonorització i
la il·luminació (40 persones).
En aquesta tercera edició s’introdu-

eixen algunes modificacions en el guió
i es recuperen, per exemple, personatges que sortien en el guió original
escrit per Esteve Albert i que no van
aparèixer al Pessebre vivent dels anys
50-60.
Aquest any alguns padrins explicaran la història del Pessebre vivent
d’Engordany als seus néts compartint
anècdotes desconegudes avui dia. Es
veuran en les escenes del Pessebre
com si fossin records amb l’objectiu
de compartir amb el públic assistent
què va significar el Pessebre per a la
parròquia d’Escaldes-Engordany.
En aquesta edició també cal tenir
en compte que cap actor de les edicions passades repeteix personatge i es
recuperen les danses i les cançons de
l’època, tal com es va fer l’any passat.
Quant a l’espai, es compta amb els elements d’escenografia dels dos darrers
anys, es recupera la façana de l’hostal
Valira (l’any passat estava en obres)
com a espai escènic i es retirarà tot el
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Sant Julià
de Lòria

E
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Els Pastorets,
la Sant Silvestre
i la solidaritat

l Nadal de Sant Julià de Lòria té
tres trets distintius. Un és ser
escenari de la representació
dels Pastorets per 23è any consecutiu, l’acolliment de la cursa Sant Silvestre i, finalment, el caràcter solidari de moltes de les seves activitats,
que destinen part de la recaptació
a La Marató de TV3, que aquest any
va destinada a recollir fons per a la
investigació de l’ictus i les lesions
medul·lars i cerebrals traumàtiques.
La Fira de Santa Llúcia va encetar
el Nadal a la parròquia laurediana. De
les activitats destinades al públic infantil, destaca la que la Biblioteca Comunal Universitària acollirà aquest
dissabte, el Nascuts per llegir, Dins
del cor, a càrrec d’Ada Cusidó. Per als
més petits, també hi haurà l’arribada
del Pare Noel i els seus follets el 24,
el cagatió el 26 i la bústia i l’arribada
dels Reis Mags d’Orient. El jovent,
per la seva banda, podrà prendre

part en la missa jove del dia de Reis
i en el taller de teatre musical Jesucrist Superstar, que es presentarà a
l’abril i ja té obertes les inscripcions.
Per a tota la família s’han programat les representacions dels Pastorets. Entre les novetats d’aquest
any destaquen les clares referències a Dràcula. La direcció artística
aposta per fer un petit homenatge a
l’imaginari de Dràcula i als vampirs.
Aquesta proposta es notarà principalment en els personatges més infernals: Satanàs adoptarà l’estètica
del comte Dràcula i Llucifer la d’una
mena d’Igor, l’ajudant geperut, irònic i foteta. Les Fures, per la seva
banda, seran unes vampiresses amb
els poders hipnòtics i seductors tradicionals, basats en els set pecats
capitals, i sant Miquel, amb forma
masculina, serà l’enemic més poderós de Satanàs, com Van Helsing ho
era del comte Dràcula. La proposta

de terror clàssic també afectarà l’estètica i el comportament de Lluquet,
Rovelló i els pastors. Pel que fa a l’escenografia, Alfons Casal destaca que
“s’ha volgut jugar a anar a buscar un
punt gòtic de l’infern. Hi ha estructures mòbils que tenen dos cares:
el poble dels pastors i el castell de
Dràcula”.
Altres activitats per a tota la família són el concert de Nadal del dia
17, la missa del Gall el 24 i la Sant Silvestre el dia 30. El concert de Nadal
serà a càrrec de la Coral de la Llar de

Lòria, els Petits Cantaires Lauredians i la Coral Rocafort i, com a formació convidada, la Coral Signum
de la Seu d’Urgell. Aquesta activitat
també s’emmarca en les propostes
que es fan des de Sant Julià de Lòria
amb motiu de La Marató de TV3. En
el concert, el donatiu serà voluntari
i la recaptació íntegra es destinarà a
aquesta causa.
Per als més grans es farà el tradicional ball de tarda de Nadal el dia 18 i
els Reis Mags visitaran la Llar de Lòria el 5 de gener.
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Canillo

Trobar-se figures
del pessebre tot
passejant

D

es del 2 de desembre fins al
31 de gener el Comú de Canillo organitza la vuitena edició
d’El pessebre de Canillo. Descobreix
el Nadal. Es tracta d’un atractiu de
la parròquia durant aquestes dates,
perquè passejar pel poble i trobar-se
figures pròpies un pessebre resulta
interessant per als turistes.
“L’èxit inqüestionable obtingut
en aquestes edicions anteriors comporta que el fem una vegada més”,
expliquen des del Comú. Com a novetat d’aquesta edició hi trobem set

Ordino

L

E

Per altra banda, la corporació
parroquial també ha organitzat el
Concurs de pessebres artesanals de
Canillo. El lliurament de premis serà
diumenge que ve, dia 18, a les sis de
la tarda a la tercera planta de l’edifici
del Telecabina.

Concert de Cap
d’Any a càrrec
de l’ONCA

’espectacle La fàbrica de caramels amb l’encesa de llums van
encetar el Nadal a la parròquia
d’Ordino, que també ha tingut una
Fira de Nadal, que aquest any s’ha expandit a la placeta del Ferino. De les
activitats programades que queden
per celebrar-se destaca el concert
de diumenge que ve, a les 12 hores
a l’església parroquial, a càrrec de la
Coral Casamanya i l’Orfeó Andorrà.
El dimarts dia 20 tindrà lloc un taller
de decoració de Nadal amb material

La
Massana

figures humanes noves (tres amb
escenari inclòs) i també s’ha modificat i ampliat la ubicació dels escenaris. D’altra banda, s’han comprat
21 figures petites (ovelles, gossos,
cabres...), que s’incorporaran al conjunt la setmana vinent.
Diumenge passat, dia 4 de desembre, en el marc de les activitats de
Nadal es va celebrar, a l’església de
Sant Serni de Canillo, el tradicional
Concert de Nadal a càrrec del Cor Internacional d’Andorra (abans International Singers).

Encamp

de reciclatge al PIJ. El dissabte 24 la
plaça Major acollirà, a les onze del
matí, el cagatió i a les sis de la tarda,
l’arribada del Pare Noel. El diumenge dia 1 de gener, a l’Auditori Nacional d’Andorra a les set de la tarda, se
celebrarà el Concert de Cap d’Any a
càrrec de l’ONCA. El dilluns i dimarts
2 i 3 de gener tindran lloc tallers intergeneracionals a la Casa Pairal. El dia 5
hi haurà l’arribada dels Reis i la representació dels Pastorets a càrrec dels
infants, a l’ACCO a les set de la tarda.

E

El dissabte 7 es farà la cantada de nadales a la Casa Pairal i el dimecres 11,
el lliurament de concurs de nadales i
calendaris d’Advent.
El Comú d’Ordino dedica gairebé
11.000 euros a costejar el programa
d’actes de Nadal. El cost de la Fira és
de 3.000 euros.

Mercat de Nadal
i oferta cultural
a la Massana

l Nadal a la Massana se centra
molt en el Mercat de Nadal, on
des del 2 de desembre fins diumenge passat es van concentrar moltes de les activitats. Però la Massana
ofereix una oferta cultural diversa.
Fins al 17 de gener al Museu del Còmic es pot visitar l’exposició Obre la
Capsa per Nadal. Dissabte que ve, 17
de desembre, a l’església parroquial
se celebrarà un concert a càrrec d’Andorra Gospel Cor, en benefici de l’Associació de Trasplantats i Donants

d’Andorra. El dijous 22 de desembre,
al teatre de Les Fontetes, tindrà lloc
l’audició de Nadal dels alumnes de
l’Escola de Música de les Valls del
Nord.
El dia 24 el Pare Noel visitarà la
plaça de les Fontetes. El dilluns 2 de
gener, al teatre de Les Fontetes tindrà lloc l’espectacle infantil Codi Postal 00 i el patge reial visitarà l’Oficina
de Turisme. El 4 de gener, a les onze
del matí a la Biblioteca Comunal, tindrà lloc el contacontes L’Escudella de

Els salons
de la infància
i la baixada
de torxes

Contes de Nadal. I finalment, el dijous
5 de gener se celebrarà pels carrers
de la parròquia i a la plaça de les
Fontetes la cavalcada dels Reis d’Orient. El Comú de la Massana destina
50.000 euros a les activitats de Nadal.

ncamp i el Pas de la Casa
són, a més d’escenaris d’activitats nadalenques, els nuclis que ofereixen els grans salons
de la infància i la joventut, des del
23 de desembre fins a l’1 de gener
a Encamp i del 3 al 5 de gener al
Pas. Uns espais per fer volar la
imaginació participant en jocs a la
ludoteca o a les zones de jocs electrònics, fent diferents activitats en
simuladors, tallers, activitats aquàtiques o gaudint d’espectacles.
Però abans d’aquests salons
hi ha el Calendari d’Advent, que
des de l’1 de desembre fins al dia
24 aplega públic a les sis de la
tarda a la plaça del Consell. Avui
se celebra el dinar de Nadal de la
gent gran.
Per altra banda, l’Associació
d’Empreses d’Encamp ha organitzat per dissabte que ve un cagatió
per als més petits de la casa. Serà a
les dotze del migdia a la plaça Sant
Miquel. Dissabte i diumenge també tindrà lloc el Festival de la neu
d’Areaesport, en horari de tarda al
Complex d’Encamp.
El 24 de desembre hi ha la cavalcada i cercavila del Pare Noel, que
serà a les sis de la tarda a Encamp
i a les vuit al Pas. El 5 de gener els
Reis Mags arriben a Encamp a les
sis de la tarda amb la cercavila,
i al Pas ho faran amb un descens
de torxes per les pistes d’esquí. El
Comú d’Encamp es gasta 200.000
euros en la programació de Nadal.
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ENTREVISTA AMB MARC PONS, CÒNSOL MENOR D’ANDORRA LA VELLA

“No som una població més
d’Andorra, som la capital”
El Comú de la capital ha apostat fort aquestes fe- vol situar-se com un referent europeu en l’oferta
tes pel Poblet de Nadal. La intenció és clara: desta- nadalenca amb aquesta primera edició, que especar com a capital de les il·lusions. Andorra la Vella ra tenir un gran èxit d’afluència de visitants.
Andorra està agafant-se massa capitalitats, ¿no ho creu? ¿Ara també
amb el Nadal?
Andorra la Vella ja és la capital
d’Andorra, però volem que a més de
ser-ho també ho sembli. Aquest és
l’esforç que fem en totes les accions
polítiques que estem duent a terme.
Nadal és molt important perquè és el
moment de l’any que rebem la màxima afluència de turistes i per tant
hem d’aprofitar el moment per donar-nos a conèixer com a destinació
turística i de compres. La gent puja
per esquiar, fer compres i fer muntanya, i un complement important per
al postesquí i altres activitats és la
part comercial, i els eixos comercials
del Principat se situen en gran part a
Andorra la Vella. També a EscaldesEngordany i a Encamp, però a Andorra la Vella tenim tres eixos molt
importants: el Fener Boulevard i travesseres, el centre històric i l’avinguda Meritxell, en què hi ha una oferta
molt variada, amb comerços especialitzats, restauració, una oferta hotelera àmplia i aparcaments, i atractius
culturals i turístics com la Casa de la
Vall per explicar la història d’on venim i on som, i això s’ha d’explicar i
potenciar. S’ha de reclamar cert protagonisme davant la marca Andorra.
El Poblet de Nadal és l’aposta forta,
el projecte estrella, de la iniciativa de promoció turística de la parròquia.
Suposa tant una promoció turística com comercial, perquè hem creat
un circuit que abraci els tres eixos
comercials i tot amb una oferta cultural, amb la primera manifestació
de cantades de Nadal d’Andorra i
tallers per a tota la família. A més de
l’espectacle que oferim també donem la possibilitat de participar en
activitats.
¿Quin és pressupost total destinat a
aquest projecte estrella?
Són 360.000 euros per al projecte

L’objectiu
principal és guanyar
visitants
del Poblet de Nadal, que engloba tot
Andorra la Vella. Després hi ha la cavalcada de Reis, la missa del Gall o el
Pare Noel a Santa Coloma, però són
pressupostos a part.
¿I les expectatives que s’han creat?
Són positives. Amb una edició

zero, la perspectiva és aconseguir
que els visitants que ja tenim aquí al
Principat vinguin a descobrir la capital de les il·lusions. L’objectiu principal és guanyar visitants. I també fer
partícips els comerciants del projecte, ja que la història que hem creat
recorre tots els eixos.
Expliqui quina és la història dels minairons.
La història comença quan tots els
carters agafen una grip i es col·lapsa
la distribució de les cartes de Nadal,
ja sigui per al cagatió, el Pare Noel o

els Reis Mags, i es desencadena una
crisi nacional. Per tant, es demana
als minairons que baixin de la muntanya. Perquè els minairons són uns éssers que si no els dónes tasques per
fer rondinen i estan de mal humor, i
si els dónes tasques les fan molt eficientment. Se’ls atribueixen les grans
construccions de la humanitat, com
la muralla xinesa.
Per tant, Andorra és la capital de les
il·lusions.
Sí, i s’ha d’explicar a les famílies
que la fàbrica de tots els regals tam-
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bé és aquí, a Andorra, i jugar amb la
il·lusió, el sentiment i l’esperit de Na
dal. I tot ho traslladem a les activitats
que fem al carrer, els espectacles, els
concerts, les cantades de nadales...
Són més de cent activitats que tenen
lloc en poc més d’un mes.
De totes aquestes activitats, ¿quina
destaca?
Jo crec que totes, com les accions
de dinamització que es fan des de
l’avinguda Meritxell fins a la Roton
da. La gent, quan vagi a comprar,
es trobarà una animació al carrer i
intentaran buscar aquest circuit. Els
minairons són els que guien aquest
circuit, i a més hi haurà punts d’infor

Juguem amb el
nostre potencial
i el nostre discurs
mació. Els comerciants també hi han
col·laborat, tenen etiquetes als pa
pers de regal i distribuiran unes car
tes. Hi haurà dos oficines de correus.
La màgica serà als cinemes Modern,
a més d’un altre punt de recollida a
Prada Ramon, el Fener Boulevard
i travesseres. Hi ha dinamisme i in
quietud.
¿Per tant, hi ha implicació del sector
comercial en tot aquest projecte?
Els comerciants hi participen amb
moltes coses. Hi ha molts comerci
ants que ofereixen els seus produc
tes al mercat del Poblet de Nadal
i altres que hi col·laboren d’altres
maneres, com una joieria que ha
dissenyat una mena de polsera amb
la imatge d’un minairó, i per tant és
com participar en aquest projecte.
Parla d’una edició zero, o de la primera. ¿De què depèn que n’hi hagi
una segona?
Esperem que sí, que tingui conti
nuïtat, perquè l’oferta és molt po
tent. Hi ha moltes animacions, molts
tallers, molta implicació de moltes
entitats, des de corals fins a grups
de música, les escoles, els comerci
ants... La xarxa de difusió, a més dels
mitjans, s’ha fet tocant la vèrtebra
de la societat civil, amb el món asso
ciatiu. De fet, la finalitat és aquesta:
crear comunitat, la marca i potenciar
l’activitat comercial.
¿Per què aposten per Nadal, quan és
una temporada alta tant de visitants
com de compres? ¿No seria millor
fer aquest esforç pressupostari en
altres èpoques que ho necessiten
més?
Sí, però els visitants són pel país i
volem atreure’ls aquí. Triem el Nadal
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perquè tenim l’entorn que es presta
això. El centre històric és maco. Mer
cats de Nadal com el d’Estrasburg,
el de Colmar o el de Berlín són un
atractiu més. Ja rebem turistes, però
també podem atreure un turisme
de proximitat, perquè abans d’anar
te’n a Estrasburg ¿per què no venir
a Andorra? És la imatge que a llarg
termini volem donar, i a través de les
nostres tradicions. No agafem una
tradició nòrdica i la posem amb cal
çador aquí a Andorra. Juguem amb
una tradició històrica, amb el nostre
potencial i el nostre discurs i la nos
tra oferta. Tenim visitants, però hem
d’anar a guanyarne i hem d’apro
fitar l’hivern, que és quan en vénen
més, perquè els visitants puguin veu
re quin potencial tenim. Així, potser
en altres èpoques tornaran.
¿Quanta gent del Comú treballa al
Poblet de Nadal?
S’ha portat des del departament
de Cultura, però hi ha hagut una
implicació molt forta dels departa
ments de Promoció Turística i Co
mercial, d’Enllumenat, de Manteni
ment i d’Obres Públiques. Tenim una
empresa externa que s’encarrega
de la secretaria tècnica de gestió. El
nombre és extens. A la taula de coor
dinació som una trentena de respon
sables, de caps d’equip.
¿Quin és el referent?
La idea sorgeix amb la voluntat de
tenir una acció més per recuperar la
capitalitat. De la mateixa forma que
podem treballar altres aspectes, com
la capital del motor o de les noves
tecnologies. Volem capgirar totes les
accions. El Nadal té potencial, i l’hem
de potenciar més. Després d’esquiar
volem que els visitants vinguin aquí
a comprar i que vinguin aquí a sopar.
Volem estirar cap aquí. Si no es fa un
esforç no es té un retorn.

Volem que vinguin
aquí tots els visitants
que són pel país
Tant de recuperar la capitalitat...
ningú us l’ha pres. ¿Hi ha una manca
d’autoestima?
És que a part de ser la capital, que
ja ho som, ho hem de semblar. Hi
és, aquesta manca d’autoestima. La
capitalitat és el lema, ja ho dèiem en
campanya. S’ha de potenciar aques
ta marca, i potenciarla perquè tenim
hotels, restauració..., i no ens estem
inventant res. S’ha de redescobrir.
Casa la Vall, per exemple, és molt
poc coneguda tot i ser un dels em
blemes de la nostra història, la tenim

al nostre centre històric i després de
visitarla pots fer ús de l’oferta gas
tronòmica o fer un te. No som una
població més del Principat, som la
capital.
La cavalcada de Reis continua sent
una cosa compartida.
Sí. És un conveni molt antic de fa
molts anys. El Comú d’Andorra la Ve

lla i la Unió Pro Turisme d’Escaldes
Engordany van establir un conveni
de col·laboració, i crec que la ciuta
dania no entendria que féssim dos
cavalcades en un nucli de població
que està gairebé junt. Aquest any
surt d’Escaldes i arriba a Andorra la
Vella, i la novetat és que lliga molt bé
amb el nostre Poblet de Nadal a la
plaça del Poble.
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‘#vallnording’ és neu, és
gastronomia i és gaudir en família

V

allnord aposta per la qualitat
del servei als seus usuaris. Ho
demostren els esforços per
potenciar les dues estacions: tant
Vallnord - Pal Arinsal com Vallnord Ordino Arcalís han vetllat, el darrer
any i seguint la tendència recollida
de temporades anteriors, per la millora de la xarxa de neu de cultiu de
neu així com per la blancor constant
dels camps. Només el darrer exercici, bona part de la partida destinada
a inversió es va dedicar a la innivació
artificial per tal que es pugui disposar
d’unes pistes en el millor estat per als
esquiadors. D’aquesta manera, s’ha
mirat per la modernització de la maquinària, però també per cobrir totes
les zones.
La neu, si bé és un punt central
de l’activitat a Vallnord, es veu a bastament complementada amb una
àmplia oferta en restauració i, alhora, està nodrida d’activitats que no
abandonen la protagonista principal.
Ioga, trineus, bicicletes, globus aerostàtics... són només algunes de les propostes de Vallnord, que aquest hivern
disposa de diverses opcions noves
afegides a l’oferta gastronòmica.
Els menús per recuperar les energies no estan pensats únicament per
als qui les han perdut esquiant o surfejant, perquè a Vallnord les opcions
són múltiples, a més d’allò més atraients. Des d’aventures en família fins
a excursions, passant per activitats

vàlides fins i tot per als qui no esquien: trineus estirats per gossos, globus
aerostàtics, parcs de cordes...
Les noves activitats s’encaren a
diferents àmbits en cadascuna de les
estacions del nord. No obstant, totes
dues tenen la característica comuna
de posar la família entre els vessants
a què més atenció cal prestar. Amb
Pocoyó i les seves constants visites a
Vallnord - Pal Arinsal, i a Vallnord - Ordino Arcalís amb l’Agustina Park, els
nenes esdevenen juntament amb els
pares els coprotagonistes de les pistes Vallnord.

Els ‘self-services’ de
Pal-Arinsal tenen la
distinció d’ecològics
Vallnord - Pal Arinsal ha estrenat
aquest any una terrassa de 180 metres quadrats encerclada per unes vistes de somni. El restaurant Xalet Igloo
afegeix aquest nou espai al menjador
amb capacitat per a 50 comensals,
una millora a què s’ha d’afegir la imatge totalment renovada de les àrees
de pícnic de l’estació perquè les hores
dels àpats necessaris per recuperar
les forces estiguin encara més en harmonia amb l’entorn. El redisseny, encara en la línia de les tasques perquè

els usuaris trobin una àmplia selecció
d’espais al màxim de còmodes i adaptats a cadascú, ha estat també aplicat
al restaurant El Rústic de la Caubella,
que, a diferència del Xalet Igloo, per
exemple, amb els seus snacks i hamburgueses, es distingeix per les seves
receptes de muntanya.
Els self-services són per a molts l’opció preferida. Si els productes han estat segellats amb la distinció d’ecològics, amb més motiu. Els self-services
de Vallnord - Pal Arinsal es troben en
aquesta classificació biològica però,
a més a més, disposen entre els seus
plats de tres receptes andorranes:
trinxat amb donja, escudella andorrana i crema de bolets.
Vallnord - Ordino Arcalís també té
clar que la gastronomia és clau per a
l’estació i perquè els seus visitants recuperin forces després d’un matí d’esquí o de surf de neu. És per això que,
ja l’any passat, l’estació va optar per
recuperar la gestió del cercle d’establiments que s’hi dediquen tornant-se
a fer càrrec del Refugi de les Portelles,
el situat a més altura de tot el país. I,
com Arinsal ha fet amb el Xalet Igloo,
Arcalís també ha remodelat l’edifici i
la terrassa d’aquest establiment, reconegut també per la qualitat dels
seus productes i la seva atenció. Amb
tot, el Refugi afegeix a la restauració
d’Ordino Arcalís encara un nou punt
de varietat sumant la cuina tradicional
a les pizzes i hamburgueses que a tot-

hom agraden d’Il Pizzo o el Quicknic o
a les reconegudes fondues i raclettes
del restaurant La Borda de la Coma.
Vallnord - Pal Arinsal ha fet del parc
de cordes estival una opció també innivada. El parc de cordes del Planell
també s’ha obert durant la temporada de fred perquè es pugui grimpar
pels arbres nevats. Si desfilar lligats
no us acaba de cridar l’atenció perquè
són dels que la neu la voleu per esquiar, l’eslàlom cronometrat és la vostra
activitat. Tant Pal com Arinsal han
habilitat una pista cadascun: la primera, la dels Avets; la segona, la de les
Fonts. Encara pensant en velocitat,
i pel que fa a les noves activitats de
l’estació massanenca, també cal fer
referència a la nova pista de trineus
que es troba tot just al costat de la
guarderia d’Arinsal.
Vallnord - Ordino Arcalís, per la seva
banda, s’ha compromès amb el forapista i els seus practicants. Les pistes
ordinenques han desenvolupat tot un
ventall de proposicions per augmentar i complementar els productes que
ja tenien per als freestylers. D’aquesta manera, a més de potenciar l’Escola Freeride d’Arcalís, s’ha creat el
Natural Park, que aglutina forapista i
estil lliure en un mateix entorn natural. El projecte, que evolucionarà els
propers tres anys, uneix l’estil lliure
amb el forapista. #vallnording és per a
tothom, i no és només neu; també és
gastronomia i família.
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#vallnording

Vallnording és viure la màgia dels boscos de Pal Arinsal
i l’entorn espectacular d’Ordino Arcalís. És esquiar amb
llibertat, triar experiències. És gaudir dues estacions
amb una mateixa passió: la neu.
Vallnording, la nova forma de lliscar per la vida.
T’hi apuntes?

www.vallnord.com
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ENTREVISTA AMB JOSEP ROIG, CONSELLER DE CULTURA DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

“L’estètica serà la novetat
dels Pastorets d’enguany”
Roig ens explica els tres trets que fan especial el any encara ho farà més amb el Dràcula en escena;
Nadal de Sant Julià: la representació dels Pasto- la Sant Silvestre, que vol ser un punt d’atracció turets, que cada any desperta expectació i que aquest rística, i la solidaritat, amb ‘La Marató’ de TV3.
La parròquia de Sant Julià de Lòria
té la tradició d’apostar pel Nadal,
i de fet se n’ha convertit en un referent, per la Sant Silvestre, els
Pastorets... Després en parlem. Comencem per les novetats que programa el Comú aquest any.
Comencem per les adreçades als
més petits. Aquest any en tenim algunes que em fan molta il·lusió. Són
dues activitats que volen fomentar
la lectura. Una és el contacontes i
l’altra és el Nascuts per llegir. El contacontes el farem a casa comuna,
on encenem la llar de foc i creem un
caliu molt nadalenc, està adreçat a
nens de 0 a 3 anys i vol difondre els
valors de la lectura. Un conte va ser
el 3 de desembre, i es va explicar en
francès, i l’altre es farà el dissabte
17 i es dirà Dins del cor. Entre altres
activitats per als menuts hi ha el
Pare Noel i els seus follets, el dia 24,
el cagatió, el 26, i finalment l’arribada dels Reis Mags d’Orient, el dia 5.
Una altra novetat és que s’engega
un teatre musical per als més joves.
Sí, per al públic més jove, a més
de la missa jove amb la presència
dels Reis, es té prevista l’obertura
de les inscripcions en el taller de
teatre musical Jesucrist Superstar,
fins al 9 de gener. I es presentarà
a l’abril. És una activitat que persegueix la combinació de les disciplines de música, teatre i dansa, que
sempre ha caracteritzat el nostre
Comú de Sant Julià de Lòria. Aquesta és una novetat.
Però el Nadal és per a tota la
família.
Sí, i per això almenys tenim quatre activitats destinades a tot el
grup familiar. La primera és el tradicional concert de Nadal, a càrrec
de la Coral Llar de Lòria, els Petits
Cantaires Lauredians, la Coral Rocafort i la coral convidada, que és
la Coral Signum de la Seu d’Urgell,
dissabte vinent a les deu de la nit.
El donatiu es farà en benefici de La

El Nadal de Sant Julià va lligat a
la representació dels Pastorets.
Aquesta és la 23a edició consecutiva. És una tradició però cada any
desperta certa expectació, i aquesta vegada més perquè hi apareix
Dràcula.
Aquest any aprofitem que és el
120è aniversari de l’obra Dràcula
de Bram Stoker per inspirar-nos en
la història i els personatges. La història de Stoker també s’articula a
l’entorn d’allò que és el bé i el mal,
una mica com els Pastorets. Té elements molt coincidents i el que potser no és tan coincident és l’estètica, i donarà aquest punt de novetat
a l’espectacle.
Serà doncs l’escenografia el que
aportarà aquest tret diferencial a
la representació.
Tot el que és l’escenografia,
el vestuari i l’estètica general de
l’obra estan inspirats en Dràcula, i
encara que la història continua sent
la dels Pastorets i el text continua
fidel a Folch i Torres, l’ambientació
serà totalment diferent.

Obrirem les
inscripcions per a
‘Jesucrist Superstar’

Els Pastorets volen
obrir-se a actors
d’altres contrades

Marató. També per a tota la família
són les representacions dels Pastorets, que aquest any fan un petit homenatge a Dràcula, de Bram Stoker.
Amb l’entrada del dia de Reis també
es recaptaran fons per a La Marató.
Una altra de les activitats serà la cursa de Sant Silvestre, que enguany,
a diferència d’altres anys, serà el

30 de desembre. I, finalment, està
prevista la tradicional celebració de
la missa del gall, el 24 a la mitjanit.
¿I per als més grans?
Hi ha la visita dels Reis Mags a la
Llar de Lòria. I també el ball de Nadal, al vestíbul del Centre Cultural, el
dia 18 a dos quarts de sis de la tarda.

En 22 anys, els Pastorets han aplegat 24.000 espectadors. Cada any
s’omple l’auditori.
Cada any, en les quatre funcions
que es fan s’acostuma a omplir l’auditori. De fet, dels Pastorets en destacaria que tenen un públic molt fidel i que té un arrelament molt gran
al poble. També hi ha una vocació
d’obertura a actors d’altres contrades. Aquest any, per exemple, un
dels actors serà Joan Sans, i tenim
també actors de la Seu i d’altres indrets. Sí que és veritat que la base
està arrelada en la gent del poble,
però hi ha una vocació d’obertura
que el converteix en un projecte de
país.
Un altre tret diferenciador del Nadal de Sant Julià és la celebració de
la cursa Sant Silvestre, que sempre ha tingut escenari lauredià. ¿El
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Comú vol superar la mitjana dels
participants?
Aquesta és la 24a edició i hem bellugat la data al 30 de desembre, i ho
hem fet per dues raons. La primera
és que totes les curses es fan més
tard. I l’altra és que volem que es
converteixi en un atractiu turístic.
Volem que el turista que és al país
pugui aprofitar per córrer en un ambient especial com és la muntanya.

Volem que la Sant
Silvestre sigui un
atractiu turístic
Finalment, l’altre tret diferenciador del Nadal de Sant Julià és el
vessant solidari. En molts dels actes una part de la recaptació és per
a La Marató de TV3, que aquest any
vol recaptar fons per a la investigació de l’ictus i les lesions medul·lars
i cerebrals traumàtiques. En cinc
anys de contribució a La Marató podem dir que es consolida una tradició solidària.
Una de les coses que destacaria
és la vessant voluntària de la gent.

Les entitats culturals organitzen espectacles pensats per a La Marató
de TV3, i ho fan d’una manera voluntària. També han mostrat el seu
vessant voluntari i altruisme en la
participació en els Pastorets i en el
muntatge. Això és un tret que ens
caracteritza i és una manera de potenciar-lo i de poder-hi donar sortida per una causa que s’ho mereix.

Vam obrir fa unes setmanes amb
un espectacle fet per l’Esbart que
feia una retrospectiva de tots els
anys que ha participat en La Marató i de tots els espectacles que ha
produït pensats per a La Marató, i
realment va ser un esdeveniment
molt emocionant perquè ens va
permetre recordar tots aquests
anys i, a més a més, sempre amb la

batuta intel·ligent del seu director,
en Jaume. Al final vam acabar tots
ballant amb una coreografia que
combinava els dansaires i el públic.
També la Coral i els Petits Cantaires
Lauredians fan una activitat adreçada a recaptar fons, igual que els
Pastorets. Sí, és cert que la participació de Sant Julià en La Marató
està arrelada.
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“La cavalcada no es feia i tot q
“

Fa un segle no existia la missa del
Gall, se celebrava la missa dels
Pastors i es feia a les cinc de la matinada.” Així comença el relat del que
era abans el Nadal andorrà segons el
testimoni de Simó Duró, president de
la Federació de la Gent Gran. Quan
va desaparèixer la missa dels Pastors
es va fer la missa del Gall i encara en
moltes parròquies, en sortir, es reparteix vi bullit i coca per a tots els
assistents.
De la nit de Nadal al dia de Nadal. El dia 25 de desembre se celebrava tot a casa. “Com diu la dita,
Per Pasqua i per Nadal, cada ovella al
seu corral, així que totes les famílies
es trobaven a casa seva”, comenta
Duró. I gastronòmicament parlant,
l’escudella va ser importada des de
terres catalanes, “perquè abans d’escudella se’n menjava cada dia i el dia
de Nadal es volia fer alguna cosa diferent”, comenta el representant de
la gent gran. Així, Duró explica que
el menú consistia en un bon brou,
canelons i un plat de pollastre o paó.

Va ser després quan es va implantar
l’escudella. “El mateix dia 25 a la tarda tota la família acudia als Vespres
majors, un acte religiós que es feia a
l’església, on es resava el rosari i es
feien cants que se’n deien ‘dels vespres’, que eren cants litúrgics que
es cantaven en gregorià”, comenta
Duró, que continua explicant que en
sortir els homes se n’anaven a fer un
cafè i les dones i els fills anaven cap a
casa. “Cap a les cinc, quan ja es feia
de nit, els homes, almenys a Ordino,
se n’anaven a cuidar el bestiar”, puntualitza Duró.
I després de Nadal ve Sant Esteve.
El dia 26 antigament a Ordino se celebrava la tradicional Festa de l’Óssa.
La presidia un cap d’óssa dissecat i
algú que es disfressava amb una pell
d’óssa. Aquesta representació amb
un senyor i una senyora que anaven
amb cavalleria i amb una criada marcada pel vici, que anava vestida amb
una pell de corder i faldilles, era l’espectacle d’aquest acte, actualment
relacionat amb el Carnestoltes i vin-
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ot quedava en la imaginació”
Simó Duró

L’esquí ha fet que
alguns dinars
familiars es perdin
Àlex Arnó

Als 80 i 90 els Reis
portaven els regals a
la casa de cada nen
Raül Ferré

Als 70 anàvem a
Escaldes a veure la
cavalcada de Reis

culat més a Encamp que a Ordino.
El dia 27, en algunes parròquies no
se celebrava res, però sí a Canillo, a
Sant Joan de Caselles, i més concretament a cal Pellicer se celebrava la
festa major. “Mataven un vedell i sis
o set corders, es feia la gran festa del
dia de Sant Joan Evangelista, i després de la missa i fins a les quatre de
la matinada es jugava a cartes o es
llogava un músic, com un violinista”,
explica el president de la gent gran.
El dia dels Sants Innocents era el
dia que “a totes les parròquies es
passaven els comptes comunals”,
explica Simó. Finalment, el dia de Cap
d’Any “gairebé no se celebrava, alguns podien escoltar en alguna ràdio
les campanades de la Plaza del Sol,
però ni això”, remarca.
La festa dels Reis és, però, la que
més s’ha mantingut, només han canviat alguns aspectes formals. Això
sí, segons Duró la cavalcada de Reis
es fa a Andorra la Vella des de 1955,
“abans no es feia i quedava tot en la
imaginació”.

Pel president de la Federació de
la Gent Gran, tradicions com la Festa
de l’Óssa s’haurien de recuperar. “Fa
uns quants anys que no s’ha fet i es
parla de tornar-la a organitzar”, comenta.
Per altra banda, el representant de
la gent gran lamenta que moltes trobades familiars s’han substituït per
anar a esquiar. “Des que hi ha les estacions d’esquí, alguns dinars tradicionals en família s’han perdut, perquè
ara en certs dies de Nadal molts dels
membres de la família aprofiten per
anar a esquiar; per ells el que compta
són els regals”, comenta.
Tot i això, la màgia i la il·lusió són
intocables. Per molta història i anys
que hagin passat, els Reis Mags continuen aportant aquest component
màgic. “A més, per a mi el Nadal és
un dels dies més bonics, perquè repasso tota la meva joventut i revisc
la presència de tots aquells que han
marxat”, explica Duró.
En altres parròquies també s’han
perdut activitats que, malgrat no ser
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tan històriques, s’havien convertit en
una tradició. És el cas de la nit de Cap
d’Any que se celebrava a Encamp. “Es
feia una festa al complex després del
raïm on es trobaven tots els de la parròquia i els turistes que havien vingut
a passar aquestes dates a Encamp”,
comenta Àlex Arnó, cap de Museus i
Tradicions del Comú d’Encamp. Arnó
ens explica que aquesta festa es va
celebrar durant quinze anys des del
1994 i es va acabar “de sobte”.
Arnó també fa referència al vi
bullit i la coca, que encara es reparteixen en sortir de la missa del Gall
d’Encamp. “Abans ho feien artesanalment gent de la parròquia i ara es
contracta un servei de càtering.”
La cavalcada de Reis a Encamp
també ha canviat el format pel creixement de la població. “Als 80 i 90
els Reis portaven els regals a la casa
de cada nen després de recollir-los a
l’Oficina de Turisme, on s’havien dipositat prèviament”, explica Arnó.
Era més màgic, si és possible, perquè
Ses Majestats d’Orient entraven a les
cases. Quan el poble es va anar fent
més gran es va canviar el format. Al
Pas de la Casa, els Reis continuen donant personalment els regals, però
ho fan a la sala de Festes. Pel cap de
Museus i Tradicions del Comú, la festa dels Reis continua fent-se amb la

vestimenta de fa anys i les carrosses
han canviat l’estructura, “però els
nens continuen sent nens i la màgia
continua”. Ara als Reis i als patges
se’ls afegeixen els personatges de
l’actualitat infantil, com per exemple
la Patrulla Canina.
Raül Ferré, cònsol menor de la
Massana, que havia participat activament en la cavalcada, explica que
“antigament no es feia cavalcada a
totes les parròquies i als anys 70 anàvem a Escaldes a veure-la”. Els jeeps
d’abans s’han convertit ara en grans
carrosses engalanades i l’escenari
també canvia, però coincideix amb
Duró i amb Arnó que “la màgia és la
mateixa”. Segons Ferré, “abans era
més festa de poble”.
Algunes tradicions, religioses o paganes, de les festes de Nadal s’han
perdut o s’han convertit, o inclús
s’han transformat. La màgia, però,
continua sent la mateixa i quan parlem d’il·lusió parlem sobretot dels
més menuts de la casa. Però és la
gent gran qui alimenta aquesta màgia i la sorpresa per allò que és desconegut, per allò que no se sap d’on ve,
i per això encara és una festa molt familiar. El màrqueting i el consumisme
l’han transformat, però no han pogut
apagar la flama de la innocència. Que
perduri i perduri en el temps.

Ball de l’Óssa a Ordino (1902-1910) de l’Arxiu Nacional. Fons Guillem de Plandolit.
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Pizzeria - Rostisseria

ITALIA
da Corrado

NADAL AL FORN DE LLENYA

PIZZA I PASTA NON STOP
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Patrulla Canina,
iPhones i perfums

C

ada any les tendències en regals, sobretot infantils, canvien
en funció de la moda marcada
per la televisió i el cinema i el marxandatge que es fa relacionat amb les
sèries destinades als menors. Aquest
any els joguets de la Patrulla Canina
són, podem dir, els més sol·licitats, i
especialment el bus d’aquests dibuixos. Però també són molt demanats
els patins Soy Luna i tot allò relatiu a
la sèrie d’animació Les aventures de
Lady Bug i la pel·lícula Trolls.
Altres regals molt propis d’aquestes dates són els relacionats amb
l’electrònica. A la FNAC ens expliquen que els iPhones i els televisors
de grans polzades és el més demanat aquest any, però també ho són
els ordinadors portàtils, les consoles
i els jocs. Aquests regals de la secció d’electrònica són per a totes les
edats, alguns fins i tot es regalen per
a tota la família perquè són perquè els
usin tots, com les consoles, els ordinadors i els televisors.
Per altra banda, destaquen els regals tradicionals, els clàssics, els de
cada any, els que sempre agraden i els
que són sempre motiu de regal i que

poques vegades un mateix es compra. Són els perfums, que en aquestes dates envaeixen també els espais
publicitaris de totes les cadenes de
televisió. Però també els accessoris,
com els de roba, la joieria, bijuteria,
bosses de mà, guants, gorres... I altres, com rellotges, bolígrafs o plomes de marques molt conegudes
com Montblanc. I finalment, si es té
coneixement exacte de la marca i la
talla, la roba és un altre regal de Nadal
habitual.
N’hi ha que opten per regals més
originals i d’altres que no obliden
que en aquestes dates també s’ha
de posar l’accent en la solidaritat
amb els més necessitats. A Andorra
el taller de Xeridell ofereix una varietat de productes elaborats pels usuaris d’aquest programa de l’Escola
Especialitzada de Meritxell que són
detalls macos, com ninots de drap i
complements, i aquest any també hi
serà present la tassa commemorativa
del Dia internacional de les persones
amb discapacitat, que es va celebrar
el 3 de desembre passat. La tassa és
fruit de la col·laboració entre Xeridell
i l’Escola Andorrana de Santa Coloma.

EL
DESEMBRE
DINAR I SOPAR

36 €

(cafè, li
m
i begud oncello i
es inclo
sos)

40 plats per provar
fins quan tu vulguis.
I per acabar: pizza Nutella!
Vine a provar l’únic forn
de llenya autèntic d’Andorra.
I per a qui vingui, un sopar
gratuït al gener en sopar de grup

Tel.: (+376) 86 10 88

Prat de la Creu, 29 - Andorra la Vella - Principat d’Andorra
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En color vintage

AndorrA
lA VEllA
A l’Arxiu del Comú de la
capital hem descobert fotos
del pessebre de 1990 i de la
cavalcada de reis de 1982 i 1983
que mostren com ha canviat
el concepte de carrossa
i l’accent andorrà de la
festa.

NADAL 2016

SANT
JULIÀ
DE LÒRIA
El Comú lauredià ens ofereix
tres moments del Nadal de
1992, amb dromedaris de drap
i vestimentes de patges i
Reis diferents dels actuals.
El Pare Noel, però,
continua igual.

CANILLO

ORDINO

El Pare Noel
passejava a peu pels
carrers de Canillo
el 1988 repartint
caramels i parlant
amb els nens

En les poques
imatges d’arxiu del
Comú ordinenc es
troba aquesta d’una
representació dels
Pastorets
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EscaldEsEngordany
Una altra prova de
com ha evolucionat el
nadal són els motius
de llum dels
carrers.

Encamp
Tractors i cavalls
a la cavalcada
d’Encamp de 1982.
a sota, els tres reis
mags als anys
60.

La
maSSana
Els reis a la massana
arribaven el 1983 amb
jeeps i a la plaça del Quart
donaven els regals als
infants. Les fotos són
gentilesa del cònsol
menor, raül
Ferré.
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Els comuns d’Andorra
us desitgen molt bones
festes i un pròsper any nou
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POBLET DE NADAL
1/12

fins al

fins al 6 de gener

31/12

Mapping

Oficina de Correus
Màgica
18, 18.30 i 19 h

18/12
El tronc de
Nadal
titelles

fins al

23/12

Del

15/12 al 5/01

Mostra de
Nadales

Els Menairons
del riu Valira

divendres
dissabte

De 17 a 20 h

Mercat de Nadal

18 a 20 h
12 a 14 h
17 a 2o h
diumenge
12 a 13 h
17.30 a 19.30 h

Del

20 al 24/12

Caga Tió

Mercat de Nadal
17.30 a 19.30 h

Bosc Encantat

Pic dels Meners

17/12
Festa Salada!
animació infantil

Bosc Encantat
17 h

De Peluche
Cia. Efímer

Zones Comercials
18.30 h

24/12

27/12

Arribada
del Pare Noel

Clicks
ambulance

18 h

18.30 h

Mercat de Nadal

Zones Comercials

12 h

28/12

29/12

4/01

5/01

Christmas Sax

Tin Soldiers

Zones Comercials

18.30 h

Cercavila del
Patge Reial

Cavalcada dels
Reis d’Orient

18.30 h

18.30 a 20.30 h

Pep Poblet
18.30 h

Zones Comercials

Escaldes-Engordany
> Andorra la Vella

Escaldes-Engordany
> Andorra la Vella

