Nota de premsa
Terrassa, 8 de gener de 2013

Més de 20.000 persones assisteixen a les activitats
de la programació “Terrassa fa Nadal”
Les activitats tradicionals es consoliden i les noves aconsegueixen una gran
afluència de públic

El primer any de la programació d’activitats “Terrassa fa Nadal” s’ha saldat amb una
molt bona acollida per part de la ciutadania. Així, més de 10.000 persones han
gaudit de les tradicions pròpies d’aquestes dates des d’una vessant lúdica i
participativa. Concretament, han estat 10.367 persones que han assistit als cicles
“Nadal a la Seu” (6.840 persones), Sons de Nadal (2.055 persones), i al 8è Festival
Internacional Dames Màgiques (1.472 persones).
Cal destacar la gran acceptació que ha tingut la primera edició d’”El Misteri de Nadal
a la Seu d’Ègara”, la novetat cultural d’aquestes festes, organitzada per la Parròquia
de Sant Pere amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa. Aquesta iniciativa ha
consistit en la representació d’un pessebre vivent que s’ha portat a terme durant cinc
dies i que ha combinat música teatre i dansa als diversos espais del conjunt
monumental de les Esglésies de Sant Pere. Aquesta representació ha anat
acompanyada de la presència d’un Mercat de Nadal amb productes d’artesania. Un
total de 6.015 persones han participat d’aquesta experiència lúdica i cultural.
Després d’un any sense fer-se, cal destacar també el retorn al Recinte Firal de
Terrassa del Saló Juguem, rebatejat com a Juguem +, que ha obert les portes del 29
de desembre al 4 de gener, i que ha comptat amb l’assistència de més de 10.000
visitants de totes les edats. El Saló ha estat organitzat enguany per La Xarxa, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa, i ha comptat amb activitats permanents
de circ, contes, titelles, inflables, ludoteca, màgia, maquillatge i espectacles diaris.
També cal destacar la col·laboració diària de la Policia Municipal, els Bombers de
Terrassa, els Mossos d’Esquadra i la Creu Roja, que han aportat voluntariat i
organitzat tallers.
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La darrera novetat de “Terrassa fa Nadal” ha estat el canvi de dates del Festival
Internacional Dames Màgiques, que en la seva 8a edició ha comptat amb una molt
bona afluència de públic. Concretament, 1.472 persones han participat dels tallers i
els espectacles proposats pel Festival.
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