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7.000 persones han passat per la pista de gel aquestes festes
La pista de gel de Nadal ha estat utilitzada per 7.000 persones
durant les festes i l'Ajuntament té la voluntat de repetir
l'activitat l'any que ve, després de considerar un èxit aquesta
primera edició. El Quinto també ha reunit 7.000 participants,
mentre que els espectacles familiars i de circ a la carpa de la
plaça del Rei han superat els 1.400 assistents. El regidor de
Cultura destaca l'increment generalitzat de públic i qualifica
l'agenda d'activitats de Nadal de 'Festa Major d'hivern'.

El consistori fa un balanç positiu del centenar de propostes que Sant Cugat ha ofert entre el 2 de desembre i el
5 de gener. Amb 7.000 persones cadascuna, les activitats més concorregudes han estat el Quinto, un clàssic de
la ciutat, i la pista de gel al parc de Ramon Barnils, una de les principals novetats d'enguany. La pista, que
tenia destinat un pressupost de 75.040 euros sense IVA i va rebre les crítiques de l'oposició, ha acollit més de
350 usuaris per dia. El regidor de Cultura, Xavier Escura, creu que l'any que ve es repetirà la proposta.
Xavier Escura: Estem força satisfets. Sabíem que tindria èxit. El balanç és satisfactori i crec que es
reeditarà.
Altres de les activitats més freqüentades han estat les que s'han programat a la carpa de la plaça de Rei, amb
més de 1.400 assistents. La festa de Cap d'Any organitzada per La Guitza al PAV2 va reunir 680 persones.
'Pedra i Sang', entre totes les seves representacions, ha sumat 652 espectadors.
Els espectacles infantils de la Casa de Cultura han tingut més de 600 usuaris.
Escura se sent plenament satisfet amb el funcionament de les activitats de Nadal.
Xavier Escura: A tot arreu estava ple de gent i tothom molt content. Jo ja parlo, entre cometes, de Festa
Major d'hivern.
Pel que fa al pessebre de la plaça de Barcelona, Escura admet que s'haurà d'asseure amb els veïns i els
responsables de seguretat per evitar els robatoris i atacs que ha patit la instal·lació en diverses ocasions.
Davant les queixes per falta de calefacció rebudes per alguns usuaris del PAV2 durant la celebració del Quinto
i la festa de Cap d'Any, Escura reconeix que l'espai no reuneix totes les condicions d'idoneïtat i promet
millores a mitjà termini.
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