Un Nadal per a tothom!
Jordi Ballart
Alcalde de Terrassa

“Després de quasi dos anys
de pandèmia, i si la situació
no empitjora, el Nadal 2021
ha d’esdevenir un moment de
retrobada, on es puguin recuperar
les reunions familiars i d’amistats
i moltes de les activitats al carrer.
Per fer-ho comptem amb tota la
ciutat, amb el seu teixit associatiu,
cultural i comercial, i volem que
s’estengui a tots els racons de
Terrassa».
Teníem l’objectiu que el Nadal a Terrassa fos el més ampli i
estès possible, inclusiu i igualitari, que es pogués gaudir a tota
la ciutat i estigués compartit pel teixit associatiu. Entenem el
Nadal com un projecte de ciutat, el més participatiu i participat
i, després de l’impacte de la pandèmia, que retornés llum i
il·lusió als carrers de la ciutat.
Hem programat un munt d’activitats per tota la ciutat, per tots
els públics i de diferent tipus, que estaran vigilants i en atenció
a l’avanç dels indicadors de la COVID19.

Más luces
para iluminar
la ciudad

Este año se ha incrementado el número de luces
repartidas por las calles
de la ciudad y servirá para
apoyar el tejido comercial
y decorar calles, plazas y
ejes comerciales. Se han
incrementado los puntos
de luz hasta 700 y se ha
innovado con nuevos elementos decorativos.
Además, se han instalado 10 elementos 3D en 7
puntos distintos de la ciudad que se añaden a los 4
que ha colocado Terrassa
Centre.
El presupuesto total de
iluminación ha sido de 227
mil euros.

Enguany celebrem els 100 anys de
“Els Pastorets” del Centre Cultural
el Social. Enhorabona!

El nombre de Torna l’avet
de Nadal
Terrassa por
toda la ciudad al Raval

16,87%
increment
enllumentat
respecte 2020

700
Se han vuelto a instalar rótulos con las letras de TERRASSA en distintos puntos de la ciudad. Este año
se han colocado 7 rótulos
luminosos con el nombre
de nuestra ciudad, 5 más
que el año pasado.
Además, se han puesto 10
rótulos de “Bones Festes” en otros puntos de
Terrassa.

El passat 27 de novembre es va fer el tradicional
acte d’encesa de la campanya de Nadal que, amb
tot l’enllumenat de la ciutat, es va il·luminar l’avet
de 12 metres instal·lat al
Raval de Montserrat.
Es tracta d’un avet procedent d’un viver especialitzat de Sant Hilari de
Sacalm i conreat amb criteris de sostenibilitat.
A més, s’ha instal·lat 5 arbres metàl·lics lluminosos, s’ha il·luminat 5 xemeneies, el monument de
la Dona Treballadora i la
Torre del Palau.
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any de pessebre
12 anys de pessebre
Enguany es manté la
col·locació del pessebre a
la Plaça Vella.
Es va inaugurar el passat
27 de novembre.

Mercadillos
de Navidad
Del 2 al 20 de diciembre,
en la Plaça Vella estará instalada la tradicional Fira de
Santa Llúcia, organizada
por l'Associació d'Amics
de la Fira de Santa Llúcia
que vuelve a esta ubicación
siguiendo las medidas sanitarias pertinentes.
Del 18 de diciembre al 6
de enero en la Rambla de
Ègara se instalará la Fira
d'Hivern de l'Associació
d'Artesans de Terrassa.

Música al carrer
per fer-nos vibrar
Una novetat d'enguany
és el programa "Terrassa
Vibra", on grups musicals
o artistes solistes podran
mostrar el seu talent al carrer en els espais determinats.

Esperant els Reis
Mags d'Orient

Como cada año vuelve el
trenecito de Navidad que
este año llega a todos los
distritos. Se mantiene el
trenecito histórico de Terrassa Centre pero se amplían nuevas rutas.
Los trenecitos en los barrios circularán por Can
Palet, Cementiri Vell, Plaça
Catalunya, Escola Industrial
y Vallparadís, Ca n'Anglada
y Egara, Sant Pere Nord y
Sant Pere, Les Arenes, La
Gripia y Sant Llorenç, Poble Nou-Zona Esportiva y
Can Roca, La Maurina y Ca
n'Aurell, y Can Parellada.

Aquest
any
els
Reis
d'Orient tornaran a repartir
il·lusió pels carrers de Terrassa gràcies als contactes
amb Ses Majestats del Centre Cultural el Social.
El 26 de desembre arribarà
el missatger reial, el Patge
Xiu-Xiu, que visitarà diferents punts de la ciutat fins
al 4 de gener.
Melcior, Gaspar i Baltasar
arribaran al Districte 4 el
5 de gener, on a partir de
les 16 h hi haurà la Festa de
Benvinguda. Després començarà la tradicional Cavalcada.

Juguem+ vuelve este año
con más actividades que el
año pasado, con el mismo
espíritu de ofrecer actividades culturales y de animación, deportivas, tradicionales e intergeneracionales
repartidas en distintos puntos de la ciudad.
Del 29 de diciembre al 4
de enero.
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Ha tornat la pista de gel a la plaça Nova!
Una de les activitats que vam trobar a faltar l'any passat per la situació sanitària, va ser la
pista de gel. L'èxit rotund i l'alta demanda de la pista es repetirà enguany. Es va instal·lar
el passat 26 de novembre i hi serà fins al 9 de gener.
400m que permetran que patinin fins a unes 80 persones alhora, sempre que les restriccions per la COVID19 no decretin altres mesures quant a aforaments.
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Una pista accesible
La pista de Terrassa vuelve a ser un referente en su espíritu inclusivo. Se contará con una cola inclusiva y con sillas y
elementos para que pequeños y personas con capacidades
diversas puedan disfrutar de la actividad.
Además, este año se incorporan 2 horas de programación
sin música para personas con TEA o sensibles a los ruidos.
Entidades de la ciudad podrán reservar 1 h por las mañanas
de lunes a viernes con cita previa.
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