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12 d’agost a les 20 h
Plaça de les Fontetes

Presentació del primer àlbum enregistrat pel tercet de guitarres 
clàssiques Trio Desconcierto titulat “Cantos y danzas” i 
enregistrat durant el període del confi nament. Aquest nou àlbum 
reuneix cançons i danses d’arreu del món amb arranjaments 
fets especialment per a l’ocasió.

Músics: Simón Maisano - Giancarlo Scevola 
David Font Bernet

CONCERT A CÀRREC DE 

TRIO
DESCONCIERTO

ESPECTACLE DE CIRC AMB LA

COMPANYIA LA TRENA
5 d’agost a les 20 h 
Plaça de les Fontetes

Espectacle de circ molt divertit per a tots els públics amb malabars, 
clown, acrobàcies aèries, equilibris, màgia i moltes sorpreses. El públic 
passarà una bona estona amb uns personatges que el faran riure i el 
sorprendran amb les seves habilitats.

Actors: Josué Bolaños (malabarista i mag), Gina Segura “La Churry” 
(pallassa), Miquel Carbonell i Meri Rabassa (acròbates aeris)

AGOST

19 d’agost a les 20 h
Plaça de les Fontetes

Els components del Quartet de Clarinets Banús
són companys musicals apassionats per la música. El seu anhel és 
compartir aquesta emoció amb el públic fent-lo gaudir amb una gran 
varietat d’obres musicals que van des de peces originals per a quartet 
fi ns a arranjaments de grans obres de compositors famosos o no tan 
coneguts.
Aquest programa és un petit tast de la gran varietat de timbres i estils 
que els seus instruments poden mostrar. 

Músics: Oriol Codina Sucarrats, Joan Roca Carreras, Unai Gutiérrez 
Montoya i Jordi Casas Margais

AGOST CONCERT A CÀRREC DE 

QUARTET DE
CLARINETS BANÚS

CONCERT A CÀRREC DE 

THINK
TWICE BAND
29 de juliol a les 20 h 
Plaça de les Fontetes

Ishtar Ruiz està al capdavant d’aquesta formació 
acompanyada per la guitarra elèctrica i les bases 
d’en Jordi Armengol, productor musical de grans 
com Lluis Llach i director musical en gires com les 
de OT o el gran Manolo Garcia. Podreu assistir a 
un concert de versions molt conegudes i fi dels del 
pop i del rock internacional sota el tarannà festiu i 
desinhibit que caracteritza a la seva cantant.
Músics: Ishtar Ruiz, veu. Jordi Armengol, guitarra.

Veniu a gaudir de la fresca de la tarda mentre assistiu als concerts 
que us oferim. Un estiu on actuaran formacions clàssiques així 
com grups musicals i veus excepcionals que ens faran reviure 
temes del pop, del rock internacional o música de Brasil. També hi 
haurà el dijous de circ on els clowns, els malabars i els números 
aeris seran els protagonistes.

JULIOL
DIJOUS A
LA FRESCA !
CONCERT A CÀRREC DE 

PIC NEGRE 
22 de juliol a les 20 h
Plaça de les Fontetes

Pic negre és un quintet (piano, contrabaix, 
bateria, saxo i harmònica) de músics del país 
que ens presentarà un repertori basat en bossa 
nova i música de Brasil.

Músics: Tomás Becket, Ancor Miranda, Brady 
Linch, Suso Real i Gabi Gómez.

JULIOLJULIOL
DIJOUS ADIJOUS A

CONCERT A CÀRREC DE 



DIMECRES DE XICS
AL PRAT GRAN
TALLER INFANTIL
BRAÇALETS 
a càrrec de Tot Idea

21 de Juliol
A les 18 h

Reciclatge, imaginació i una mica de destresa: només et calen 
aquest tres elements per confeccionar divertits i elegants braçalets 
amb càmeres de bicicleta. El món de la moda no havia estat mai 
tan divertit ni tan ecològic. Un taller pensat per ensenyar als més 
menuts que es poden confeccionar un munt de coses a través de la 
reutilització d’elements casolans.

JOCS GEGANTS
a càrrec de Ludiespai

4 d’agost
A partir de les 17.30 
fi ns a les 19.30 h 

Jocs d’aigua, jocs per aprendre, jocs per treballar
el sentit de l’equilibri... un munt de peces amb les que podreu 
passar una tarda acompanyats amb la família. Jocs originals 
i refrescants per a una tarda calorosa al Prat Gran, vine a 
refrescar-te !

ESPECTACLE DE CIRC
a càrrec de Jack el malabarista! 

28 de Juliol
A les 18 h

El Malabarista del moment! És un personatge amb encant i molt 
dinàmic que aprofi ta els jocs de destresa, equilibri i malabars 
amb un fi l conductor durant tota  aquesta aventura: buscar en 
tot moment la participació, la complicitat i l’humor amb el públic. 
Un show vertiginós per a totes les edats que conté números de 
malabars amb boles, diables, masses de foc, bola d’equilibri, 
anelles i caixes que enlluernen!

TALLER DE

DANSA EN FAMÍLIA
a càrrec de l’Escola Líquid Dansa

11 d’agost
A les 18 h

Taller de dansa en família per a nens i nenes de 3 a 6 anys, 
acompanyats d’un adult (pare, mare, tiet...). El taller busca el 
dinamisme, el moviment i el coneixement del cos a través de la 
dansa i està impartit per dues professores de l’Escola Líquid Dansa.

18 d’agost
A partir de les 17.30 h fi ns a les 19.30 h  
La Moixera ha creat una col·lecció lúdica formada per una àmplia 
varietat de jocs de fusta gegants, divertits i originals, construïts de 
manera artesanal, perquè els nens i nenes puguin jugar i divertir-se tot 
recordant els jocs de sempre, amb unes mesures ben diferents.

JOCS DE FUSTA
DE GRAN FORMAT
a càrrec de la Moixera

ORGUE&AND
ORGUE A LA MASSANA

XXII FESTIVAL INTERNACIONAL

Dilluns 18 d’agost
A les 21.30 h
Església parroquial de la Massana
Organitza: Associació Amics dels Orgues de les Valls d’Andorra. 
Concert d’orgue a càrrec de Accademia Hermans.
Músics: Fabio Ciofi ni, Lucia Cortese i Alessandra Montani.
“Deliciae terrenae”, la tradició del motet a Italià amb orgue obligat

Accions lúdiques i festives pensades 
pels més petits !

amb un fi l conductor durant tota  aquesta aventura: buscar en 
tot moment la participació, la complicitat i l’humor amb el públic. 
Un show vertiginós per a totes les edats que conté números de 
malabars amb boles, diables, masses de foc, bola d’equilibri, 

Taller de dansa en família per a nens i nenes de 3 a 6 anys, 
acompanyats d’un adult (pare, mare, tiet...). El taller busca el 
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Informació:
Ofi cina de turisme de la Massana 
Plaça de les Fontetes s/n 
Tel. +376 835 693
Horari de 9 h a 19 h

FESTES MAJORS
LA MASSANA 2021

24 DE JUNY 

27 DE JUNY 

10 DE JULIOL 

11 DE JULIOL   

18 DE JULIOL   

7 I 8 D’AGOST  

15 I 16 D’AGOST 

21 I 22 D’AGOST 

MAJOR DE SISPONY

FESTA MAJOR DE PAL

FESTA MAJOR D’ANYÓS

ROSER DE LA MASSANA

FESTA MAJOR D’ERTS

FESTA MAJOR DE L’ALDOSA

FESTA MAJOR DE LA MASSANA

FESTA MAJOR D’ARINSAL

MAJOR DE SISPONY

FESTA MAJOR DE PAL


