PARTICIPANTS AL CONCURS
D’INSTAL·LACIONS URBANES

ANDO 2021
FLORA

Aquanova,

Borges flors,

E-natturam,

Accés a la plaça
de les Fontetes

Espai carretera
general, costat
escales casc antic

Plaça del pi,
davant antiga
caseta de l’Oficina
de Turisme

Tot Natura,
Escales cap al
Carrer Rossell,
carretera general

EXPOSICIONS I ACTIVITATS

Natturals

fira mercat
de la planta
i de la flor

Parada de bus,
davant del Comú

COMERÇOS

• Concursos - exposició d’instal·lacions
urbanes florals i d’aparadors

Aquanova

Color botànica

Karinú

floristeria

tints naturals

roba infantil

• Espectacles infantils

Borges flors

Lamadelamar

• Intervencions artístiques

floristeria

Capricho
de Luna

• Espectacles teatrals

E-Natúram

• Accions de dansa

floristeria

• Concerts

Natturals

• Tallers

floristeria

• Intercanvi d’esqueixos i plantes

Tot Natura
garden

BIBLIOFLORA

Mr. Bricolage
material de
jardineria

Exposició bibliogràfica sobre el món de la
planta i de la flor

Arco Iris

cosmètica natural

gravats i
complements

Emma Regada

Més que flors

joies i art

complements

Fem art
amb fusta

Muy Mucho

complements

Fil de cactus
complements

Food truck

Bijú-ceràmica
joies i art

decoració

Olorand
olis essencials

Pocions de lluna
nova

productes agrícoles cosmètica natural
i artesans d’Andorra

pedres & minerals,
teràpies alternatives Forest knots

Divendres a la Biblioteca Comunal Antoni Morell
de la Massana

& cotton
macramé

Som de bosc

joies amb natura

Sumi
teixits florals

FLORA DEL PIRINEU
Exposició al vestíbul de l’edifici de les Fontetes

Organitza:

Informació:

COMÚ DE LA MASSANA

Oficina de Turisme
de la Massana

Col·laboren:

IMPORTANT: totes les activitats, els tallers, les projeccions i
concerts compten amb aforaments limitats i estan marcats per
mesures de sanitat en vigor. Caldrà sempre reservar entrada o
una inscripció prèvia per a cada una de les accions, a l’Oficina
Turisme de la Massana.

27ª

els
les
fer
de

Casa Pairal de la Massana
Esbart Dansaire Valls del Nord
Escola Àgora Internacional
Escola andorrana de la Massana
Escola francesa de la Massana
Escola Líquid Dansa
Escola de Música de les Valls
del Nord
La Capsa
La Moixera Educació Ambiental
Punt 400
Tot Idea

14, 15 i 16 de maig
Les Fontetes,
La Massana

Tel. 835 693
www.lamassana.ad

www.lamassana.ad

Dissabte

8 de maig
11.30 h

Fem un herbari, sortida pels camins
Arinsal, activitat conjunta entre el Parc
Natural del Comapedrosa i la Capsa
Inscripció prèvia al whatsapp 344 506
Activitat de 2 dies: 8 i 16 de maig

Dijous

13 de maig
20.30 h

Projecció de “Isla de Coco:
Santuari de a biodiversitat marina”
Aforament limitat. Entrades a l’Oficina
de Turisme de la Massana

Divendres

14 de maig
11 h

Obertura d’Andoflora

12 h

Inauguració de la 27a edició
d’Andoflora, i de l’escultura de la Font
de la plaça
“Waterblue”, espectacle a càrrec de
l’Escola Líquid Dansa

12.40 h

Visita guiada a l’exposició Flora del
Pirineu
Inscripció prèvia al 835 693

17.45 h

“Waterblue”, espectacle a càrrec de
l’Escola Líquid Dansa

17.45 h

Música a càrrec de Charly
El planter, taller infantil
Inscripció prèvia al 835 693

18 h
18.05 h

15 de maig
11 h Obertura d’Andoflora
11 h Complements amb flors, taller infantil
Inscripció prèvia al 835 693

11 h Taller de cerimònia del te,
A càrrec de LovedrinkTea.
Inscripció prèvia al 835 693

11.45 h Construcció d’instruments, taller
familiar amb la col·laboració de
l’Escola de Música de les Valls del
Nord, a la carpa tallers

Diumenge

16 de maig
11 h
11.15 h

La mascareta d’Andoflora,
taller infantil
Inscripció prèvia al 835 693

Inscripció prèvia al 835 693

12.15 h “Waterblue”, espectacle a càrrec de
l’Escola Líquid Dansa

Obertura d’Andoflora

11.30 h

Taller de cerimònia del te a càrrec de
LovedrinkTea
Inscripció prèvia al 835 693

12.30 h Música a càrrec de Melicotó

12.30 h

18 h

Dissabte

Música a càrrec de Juli Barrero & The
Hot Pockets
Xerrada “Olis essencials”, a càrrec
d’Olorand

11.30 h
16 h Cuques, d’Escena Nacional d’Andorra
Espectacle infantil, al teatre de les
Fontetes
Venda d’entrades a l’Oficina de Turisme i
a www.codetickets.com

17 h AquArt, aquarel·la a l’abast, pren els
pinzells i gaudeix dels colors
Activitat amb la Capsa, a la zona verda de la
plaça de les Fontetes
Inscripció prèvia al whatsapp 344 506
a partir de 14 anys

17 h Taller de cerimònia del te a càrrec de
LovedrinkTea

Realització d’un herbari, activitat
amb la Capsa
Caldrà haver participat a la sortida del
dissabte anterior, inscripcions limitades

12.00 h Actuació de l’Esbart Dansaire Valls
Del Nord a la plaça de l’església de la
Massana
Aforament limitat. Entrades a l’Oficina de
Turisme de la Massana

13.00 h Actuació dels alumnes de l’Escola de
Música de les Valls del Nord
16.30 h Música a càrrec de Vibrand en clau
de soul

Inscripció prèvia al 835 693

17.30 h “Waterblue”, espectacle a càrrec de
l’Escola Líquid Dansa
17.45 h Música a càrrec de Old School

17.30 h Entrega de premis del Concurs
d’instal·lacions urbanes
19 h Cloenda de la fira

Inscripció prèvia al 338 997

21h h

Concert d’orgue “Música i flors”
A l’església parroquial de la Massana
Cal recollir l’entrada a l’Oficina de Turisme
de la Massana

18.30 h Cuques, d’Escena Nacional d’Andorra
Espectacle infantil, al teatre de les
Fontetes
Venda d’entrades a l’Oficina de Turisme i
a www.codetickets.com

Activitats per a infants
Activitats en família

