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Aquest dijous, Mollet encén l’enllumenat de Nadal
El proper dijous, 5 de desembre, els comerciants i l’Ajuntament de Mollet
donen el tret de sortida a la campanya de Nadal amb la tradicional encesa
de l’enllumenat dels carrers.
L’encesa del tradicional enllumenat nadalenc tindrà lloc aquest dijous, a 2/4 de
6 de la tarda, al carrer de Barcelona (alçada del carrer La Pau). L’encesa anirà
a càrrec de l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, la regidora de Promoció
Comercial, Mercè Pérez, i els presidents de les diferents associacions de
comerciants de la ciutat.

Enllumenat de Nadal
Des de ja fa uns anys, tota la il·luminació a la ciutat és de baix consum.
L’Ajuntament sempre ha col·laborat amb els comerciants fent-se càrrec del
consum elèctric d’aquesta il·luminació i d’una part del cost de la instal·lació.
Carrers il·luminats: Rafael Casanova, un petit tram d’av. Llibertat, Mercat
Municipal, Berenguer II (1r i 2n tram), Anselm Clavé, Jaume I (arbres a
l’entrada dels comerços), c. Barcelona, entrades i sortides del c. Gaietà Vínzia.

Encesa de l’enllumenat nadalenc
Dijous 5 de desembre
17,30 hores
C. Barcelona / c. La Pau

PROGRAMA D’ACTIVITATS NADAL A MOLLET
Per gaudir al màxim del Nadal, l’Ajuntament i les entitats de la ciutat col·laboren
en l’organització d’un complet programa d’activitats, en el qual no hi falten les
activitats tradicionals, com el caga Tió o el pessebre vivent, les activitats
solidàries, la Fira de Nadal i els concerts de Nadal.
La principal novetat de la programació d’enguany és la celebració de dues fires.
D’una banda, els dies 13, 14 i 15 de desembre, s’instal·larà la Fira de Santa
Llúcia a la plaça de Prat de la Riba, amb productes nadalencs i pessebre.
D’altra banda, els dies 20, 21, 22 i 23 de desembre, repetirà la Fira de Nadal i
del regal al parc de les Pruneres, que ja es va celebrar l’any passat amb un
notable èxit de visites i vendes.

Aquest any, gràcies a la Federació de Comerç de Mollet, tornarem a tenir el
Trenet de Nadal, que sortirà de la plaça Major (Mercat Municipal) i passejarà
els viatgers pel centre de la ciutat (dies 22, 23, 24*, 26, 27, 28, 29,30, 31 de
desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener de 2014).
Altres novetats, són la col·laboració de l’Associació de Comerciants de Can
Borrell i Plana Lledó, que organitzaran un caga tió al barri (el dia 20, a les 5 de
la tarda), així com la visita del Carter reial, els dies 3, 4 i 5 de gener.
Adjuntem tota la programació de Nadal a Mollet.
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