Nota de premsa
Terrassa, 29 de novembre de 2014

L’Ajuntament celebra l’inici del Nadal amb l’encesa
dels llums i la inauguració del pessebre institucional
Aquesta tarda s’han fet els actes tradicionals amb motiu d’aquestes festes

L’alcalde, Jordi Ballart, juntament amb la resta dels membres de la Corporació Local,
han presidit aquesta tarda l’encesa dels llums de Nadal i la inauguració del pessebre
oficial al Raval de Montserrat, acte que tradicionalment dóna el tret de sortida a les
activitats de Nadal previstes per a aquestes dates a Terrassa.
Just en el moment de l’encesa, cantaires de diverses corals de la ciutat han cantat
un repertori de nadales davant l’atri de l’Ajuntament, cantada que donava el tret de
sortida del cicle “Sons de Nadal”, amb la col·laboració de Terrassa Ciutat Coral. A
continuació, tots ells, acompanyats per la Banda de Terrassa, han fet una cercavila
des de l’Ajuntament fins al Vapor Gran.
El pessebre oficial l’ha realitzat, com ve fent des de fa cinc anys, l’Agrupació de
Pessebristes de Terrassa. L’autor és Ferran Font i l’execució de l’obra ha anat a
càrrec d’un equip de col·laboradors encapçalats per en Josep Serrano. L’entitat ha
comptat amb el suport del Servei de Cultura i amb la col·laboració de personal
municipal del Servei de Gestió de l’Espai Públic, que s’ha encarregat, també com
altres anys, del transport, la infraestructura i l’enjardinament.
Enguany, el pessebre està ambientat com una típica construcció palestina amb
diferents nivells d’alçada i culminada amb cúpules. Les figures, de 90 cm, fetes de
fang i vestides amb roba, estan fetes a mà per l'artista Elvira Ibáñez.
Pel que fa a l’enllumenat de Nadal, el servei de Comerç ha acordat amb els eixos i
associacions de comerciants que cadascú triï les que són del seu gust, en base al
pressupost, de 59.895 euros d’aportació íntegrament municipal. Tot i que el cost és
inferior al de l’any passat, s’han pogut instal·lar 418 elements lumínics en 266 punts
de llum, 43 punts més que l’any passat, de baix consum, per aconseguir eficiència
energètica, amb connexió a l'enllumenat públic. Els llums de Nadal romandran
encesos fins el 6 de gener.
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Els actes de celebració de l’inici del Nadal també han comptat amb la presentació de
la felicitació de Nadal, que l’Ajuntament ha volgut oferir a tota la ciutadania. Es tracta
d’una obra de l’artista terrassenca Rat Soriano, titulada “Un cop de mà”. La
felicitació, que es podrà veure, a partir de dilluns penjada en una paret del vestíbul
d’accés a l’Edifici Consistorial, és una planxa de ferro de 126 x 90 cm amb diverses
mans representades que corresponent a tres generacions de terrassencs i
terrassenques, que han participat en la seva elaboració. L’obra quedarà catalogada
al Museu de Terrassa, passant a formar part del patrimoni de la ciutat.
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