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catDijous 6/12  
16 h - 20 h FIRA DE NADAL 

Plaça Major, el Raser i L’Era d’Ordino
16 h -19:30 h CIRCUIT  DE JOCS TRADICIONALS 

a l’aire lliure per compartir en família o amics al carrer Major
18 h ENCESA DE LLUMS amb la participació de l’Esbart  
Valls del Nord al carrer Major

Divendres 7/12

11 h - 20 h FIRA DE NADAL
Plaça Major, el Raser i L’Era d’Ordino
11 h -14 h i16 - 20 h CIRCUIT DE JOCS TRADICIONALS 

a l’aire lliure per compartir en família o amics al carrer Major 
18:30 h  ESPECTACLE INFANTIL 

al carrer Major

Dissabte 8/12

11 h - 20 h FIRA DE NADAL
Plaça Major, el Raser i L’Era d’Ordino
11 h -14 h i16 - 20 h CIRCUIT  DE JOCS TRADICIONALS 

a l’aire lliure per compartir en família o amics al carrer Major
11 h VISITES GUIADES DE L’ ITINERARI CULTURAL  
ELS ROSSELL D’ORDINO  Preu: 5€ per persona  
(menors de 10 anys gratuït). Reserva prèvia obligatòria als 
telèfons: (+376) 836 908 / (+376) 839 760. Punt de trobada:  
taquilla de la Casa d’Areny-Plandolit.

11 h - 12:30 h TALLER DE MANUALITATS PER A INFANTS 

«Pinta-li la cara al tió» a càrrec de La Capsa, espais de creació,  
a la plaça Major
12 h CANTADA DE NADALES  

a càrrec de la Coral Casamanya a la plaça del Ferino
13 h ACTUACIÓ MUSICAL  

del Grup Artístic d’Ordino a la plaça Major
16:30 h ESPECTACLE AL CARRER  

18 h CONCERT AMB L’ESCOLA DE MÚSICA  

de les Valls del Nord a l’església d’Ordino
18 h GIMCANA FAMILIAR 

«Troba el teu tió de Nadal». Plaça Major. Cal reserva prèvia  
a tràmits del Comú d’Ordino. Telèfon: +376  878100

Diumenge 9/12

11 h - 14 h FIRA DE NADAL
Plaça Major, el Raser i L’Era d’Ordino
12 h TEATRE AL CARRER
Representació de l’Óssa. Jardins de Casa d’Areny- Plandolit
13:30 h SORTEIG 
«Et preparem per a l’hivern» a la plaça Major



esp 11 h - 12:30 h TALLER DE MANUALIDADES INFANTILES 
«Pinta  la cara del tió» realizado por La Capsa, espai  
de creació, en la plaza Mayor
12 h VILLANCICOS
con la Coral Casamanya en la plaza del Ferino
13 h ACTUACIÓN MUSICAL
del grupo Grup Artístic d’Ordino en la Plaza Mayor
16:30h ESPECTÁCULO EN LA CALLE   
18 h CONCIERTO CON LA ESCOLA DE MÚSICA  

de les Valls del Nord en la iglesia parroquial de Ordino
18 h GINCANA FAMILIAR «Encuentra tu tió de Navidad 
(personaje navideño de la mitología catalana)». Plaza Mayor. 
Reserva previa a Tràmits del Comú de Ordino. Tel.: +376 
878100

Domingo 9/12

11 h - 14 h FERIA DE NAVIDAD
Plaza Mayor, el Raser y L’Era de Ordino
12 h TEATRO EN LA CALLE
Representación de la Osa. Jardines de Casa d’Areny- Plandolit
13:30 h SORTEO 
«Et preparem per a l’hivern» en la plaza Mayor

 Jueves 6/12  
16 h - 20 h FERIA DE NAVIDAD 

Plaza Mayor, el Raser y L’Era de Ordino
16 h -19:30 h CIRCUITO DE JUEGOS TRADICIONALES 
al aire libre para compartir en familia o con los amigos. Calle Mayor
18 h INAUGURACIÓN DE LAS LUCES DE NAVIDAD
con el Esbart Valls del Nord en la calle Mayor

Viernes 7/12

11 h - 20 h FERIA DE NAVIDAD 

Plaza Mayor, el Raser y L’Era de Ordino
11 h -14 h i16 - 20 h CIRCUITO DE JUEGOS TRADICIONALES 
al aire libre para compartir en familia o con los amigos. Calle Mayor
18:30h  ESPECTÁCULO INFANTIL en la plaza Mayor

Sabado 8/12

11 h - 20 h FERIA DE NAVIDAD
Plaza Mayor, el Raser y L’Era de Ordino
11 h -14 h i16 - 20 h CIRCUITO DE JUEGOS TRADICIONALES 
al aire libre para compartir en familia o con los amigos. Calle Mayor
11 h VISITAS GUIADAS POR EL ITINERARIO CULTURAL  
«ELS ROSSELL D’ORDINO» Precio: 5€ por persona (menores 
de 10 años: gratuito). Reserva previa obligatoria llamando a 
los teléfonos: (+376) 836 908 / (+376) 839 760. Punto de 
encuentro: taquilla de la Casa d’Areny-Plandolit



Trobar la fam lia Tio te premi!

Hi havia una vegada un arbre majestuós que 
vivia al fons d’un bosc immens. La quietud i 
la serenitat regnaven sempre al seu voltant. 
Una nit de lluna plena, una bruixa maleïda va 
decidir, moguda per l’enveja, llançar un malefici 
al bosc. La família Tió, molt espantada, va sortir 
a correcuita i va tenir la mala sort de perdre’s 
per Ordino. L’avi Tió estava enfadat i molt trist; 
es trobava sol al poble i no sabia on era la 
seva família de barretina taronja. Va començar 
a cridar una i altra vegada, però ningú no va 
contestar. 
Diuen els animalons d’Ordino que el pare i la 

mare de barretina taronja se’ls ha vist dins 
del Bosc Viu; i que els dos fills, també amb la 
barretina taronja, estan per la plaça Major del 
poble i l’era d’Ordino. 
Ajuda l’avi Tió a trobar la família de barretines 
taronges amagades per la Fira de Nadal i pel 
Bosc Viu d’Ordino!
Un cop els hagis trobat, fes-te una fotografia 
amb cada un dels tions de la barretina taronja 
i penja les 4 fotos a les xarxes socials amb les 
etiquetes #firadenadalordino i #boscviuordino, 
tindràs un premi. Quan ho hagis fet, vine a 
l’Oficina de Turisme i et donarem el premi.*

* Els premis es lliuraran del 6 al 9 de desembre dins l’horari de l’Oficina de Turisme o fins que s’acabin les existències. 

#firadenadalordino #boscviuordino



Érase una vez un árbol majestuoso que vivía en 
el fondo de un bosque inmenso. La quietud y la 
serenidad reinaban siempre a su alrededor. Una 
noche de luna llena, una bruja maldita decidió, 
movida por la envidia, lanzar una maldición 
sobre el bosque. La familia Tió, muy asustada, 
salió a toda prisa y tuvo la mala suerte de 
perderse por Ordino. El abuelo Tió estaba 
enfadado y muy triste. Se encontraba solo en el 
pueblo y no sabía dónde estaba su familia de 
barretina naranja. Los llamó una y otra vez, pero 
nadie contestó. Dicen los animales de Ordino 
que han visto al padre y la madre con barretina 

naranja en el «Bosc Viu» (Bosque Vivo), y que los 
dos hijos, también con barretina naranja, están 
por la plaza mayor del pueblo y L’Era d’Ordino. 
¡Ayuda al abuelo Tió a encontrar a la familia de 
barretinas naranjas escondida por la Feria de 
Navidad y por el «Bosc Viu» de Ordino!
Una vez encontrados, hazte una fotografía 
con cada uno de los troncos de Navidad 
de la barretina naranja y cuelga las 4 fotos 
en las redes sociales con las etiquetas 
#firadenadalordino y #boscviuordino, tendrás 
un premio. Cuando lo hayas hecho, ven a la 
Oficina de Turismo y te daremos el premio.*

* Los premios se entregarán del 6 al 9 de diciembre en el horario de la Oficina de Turismo o hasta fin de existencias. 

#firadenadalordino #boscviuordino

Encontrar la familia Tio tiene premio
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SORTEIG “Et Preparem per a l’Hivern” 
 
 
Dies 6, 7, 8 i 9 de desembre 2018.  
 
Els comerços i les parades de la Fira de Nadal d’Ordino distribuiran les 
butlletes numerades als seus clients, una butlleta per cada compra 
superior a 10€.  
 
Els participants introduiran la/les butlleta/es omplerta/es correctament a 
l’urna ubicada a la plaça major d’Ordino. 
 
El dia 9 de desembre a les 13:30h, l’organitzador procedirà a l’extracció de 
sis de les butlletes. Els 6 guanyadors seran informats telefònicament i per 
correu electrònic, i podran passar a recollir el premi per l’oficina de turisme 
d’Ordino a partir del dia 10 de desembre. 
 
 
PREMIS 
Sis premis individuals formats pel lot de:   
1 forfet d’esquí de dia d’Ordino-Arcalís, 
1 cinta de cap “Cims d’Ordino” 
1 samarreta tèrmica  
1 tassa “Comença un gran dia”.  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BASES DEL SORTEIG "Et Preparem per l'Hivern" 

1,- OBJECTE 
Sorteig per promocionar la fira de Nadal d'Ordino durant els dies 6, 7, 8 i 9 de 
desembre 2018. 

2,-EMPRESA ORGANITZADORA DEL SORTEIG 
L'organitzador d'aquest sorteig és el Comú d'Ordino. 

3,-APROVACIÓ DEL SORTEIG 
El lliurament de les butlletes d'aquest sorteig ha estat aprovada pel Consell 
Regulador Andorra del Joc. 

4,-ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
Omplir qualsevol butlleta determina l'acceptació de les condicions d'aquestes 
bases. 

5,- PERÍODE DE DURACIÓ 
El període per obtenir les butlletes del sorteig comen9ara el dia 6 de desembre de 
2018 a les 16h i finalitzara el dia 9 de desembre a les 13h. 

6,-MECANICA DEL SORTEIG 
Els comerc;os i les parades de la Fira de Nadal d'Ordino distribuiran les butlletes 
numerades als seus clients, una butlleta per cada compra superior a 10€. 
Els participants introduiran la/les butlleta/es omplerta/es correctament a l'urna 
ubicada a la plac;a major d'Ordino. 
El dia 9 de desembre a les 13:30h, l'organitzador procedira a remenar les mateixes 
perqué es barregin. Un membre del Comú d'Ordino, l'Hble. Sr. Jordi Serracanta, 
procedira a l'extracció de sis de les butlletes. Els 6 guanyadors seran informats 
telefonicament i per correu electronic, i podran passar a recollir el premi per !'oficina 
de turisme d'Ordino a partir del dia 1 O de desembre. 

7,-NÚMERO I PREU DE LES BUTLLETES 
El número de butlletes emeses sera de 15.000, havent-hi un número per butlleta. 
S'entregara una butlleta per cada 1 O€ de despesa realitzada als comer9os i a les 
parades de la Fira de Nadal d'Ordino. 

8,- PREMIS 
Sis premis individuals formats pel lot de: 1 forfet d'esquí de dia d'Ordino-Arcalís, 1 
cinta de cap "Cims d'Ordino", 1 samarreta térmica i 1 tassa "Avui és un gran dia". 
Queden detallats a l'anvers d'aquestes bases. 

9,- LLIURAMENT DEL PREMI 
Els premis seran lliurats maxim fins el dia abans del tancament de l'estació d'esquí 
d'Ordino-Arcalís de la temporada d'hivern 2018-2019. 
Els noms deis guanyadors del premi seran publicats a les xarxes socials del Comú 
d'Ordino, i els guanyadors, en acceptar el premi, autoritzen al Comú d'Ordino a 
reproduir, utilitzar i difondre els seus noms, cognoms, imatge i veu en qualsevol 




