
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Imatge de l'acte d'encesa dels llums de Nadal de 2016.Image not found or type unknown

Imatge de l'acte d'encesa dels llums de Nadal de 2016.

Castellar encendrà divendres els llums de Nadal en un acte a les
19.30 hores que donarà el tret de sortida a les festes

Dimecres 29 de novembre de 2017

La plaça del Mercat lluirà un arbre nadalenc per quart any consecutiu

Castellar del Vallès encendrà el proper divendres, dia 1 de desembre, els
tradicionals llums de Nadal. Enguany, l’encesa s’emmarca en l’acte que porta per
títol “Il·luminem el Nadal”, que tindrà lloc a la plaça del Mercat a partir de les 19.30
hores.

L’activitat és una iniciativa conjunta de l’associació Comerç Castellar, l’associació
de paradistes del Mercat i l’Ajuntament que per quarta vegada instal·laran un arbre
de Nadal a la part central de la plaça. La proposta comptarà amb l’actuació del cor
de gospel castellarenc Di-versions.

A més, a la mateixa hora s’engegarà l’enllumenat nadalenc. A les 54 cortines de
llum de què ja es disposava, enguany se n’han de sumar 46 de noves que
l’Ajuntament ha llogat per a la campanya de Nadal 2017-2018. La il·luminació està
instal·lada a diferents carrers de la vila, com són el carrer Dr. Pujol, l’av. Sant
Esteve, el Passeig, la ctra. de Sentmenat, els c. Major, Església, Sala Boadella,
Montcada, Hospital, Prat de la Riba, Santa Perpètua, Sant Pere d’Ullastre, pl.
d’Europa, de la Fàbrica Nova, Calissó, Major i del Mercat, i ctra. de Sabadell.
També n’hi haurà a les façanes del Jutjat i del Palau Tolrà, a la rotonda de Sant
Feliu del Racó i a les urbanitzacions.

La il·luminació funcionarà fins al 6 de gener, des de la posta de sol i fins a les 12 de
la nit aproximadament, excepte els dies 25 i 31 de desembre, que es mantindrà
encesa fins a les 3 de la matinada. Com ja succeeix des de fa anys, els llums de
Nadal són de tecnologia LED, que suposaran un estalvi tant de consum com
d’eficiència energètica.

Campanya comercial nadalenca

La promoció del comerç en èpoques nadalenques es completarà amb la campanya
“A Castellar tenim de tot, aquest Nadal compra a la vila”, que es porta a terme des
de fa uns anys. En aquest sentit, es col·locaran 150 banderoles als principals eixos
comercials i s’inseriran anuncis institucionals a L’Actual.

D’altra banda, diumenge 17 de desembre tindrà lloc la Fira de Nadal, que cada any
organitza Comerç Castellar amb la col·laboració de l’Ajuntament i que comptarà
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amb la participació d’establiments del petit i mitjà comerç tant del municipi com de
fora, a més d’autònoms, artesans, entitats i associacions que instal·laran les seves
parades de 10 a 19 hores als carrers de Sala Boadella, Hospital i Montcada. A més,
hi haurà un tió gegant per als més menuts, una actuació musical al migdia,
xocolatada amb melindros a les 17 hores i un sorteig de carretons de compra i
targetes de regal a les 18.30 hores. També hi participaran els Deejays del Revés, que
s’ocuparan de l’ambientació musical.

Una altra iniciativa nadalenca és la campanya que engegarà divendres el Mercat
Municipal per sortejar 40 espatlles de pernil entre la seva clientela. Per poder-hi
optar cal fer compres a les parades entre els dies 1 i 22 de desembre, i dipositar les
butlletes que facilitaran els paradistes a l’urna que hi haurà instal·lada al mateix
mercat. El sorteig es farà el 22 de desembre a les 13 hores, i els premis es lliuraran
el 24 de desembre a la mateixa hora.

D’altra banda, la ciutadania també podrà participar, a partir del 18 de desembre, de
la proposta “Ups! Què hi fa això aquí”. Per fer-ho només cal visitar els comerços
que participin al concurs d’aparadors de Nadal que promouen la Cambra de Comerç
de Sabadell i l’Ajuntament i que es donaran a conèixer a mitjans de desembre. A
cadascun d’ells haurà un objecte aliè al negoci, que s’haurà d’identificar en unes
butlletes que es podran recollir al SAC (El Mirador) o als mateixos comerços.
L’urna per dipositar les butlletes també estarà situada al Mercat Municipal, on el 12
de gener es farà el sorteig de sis vals de 50 euros per gastar als comerços que hagin
participat al concurs d’aparadors.
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