Cugat.cat / noticies
Sant Cugat s'omple d'esperit nadalenc amb l'encesa de llums
Sant Cugat ja respira l'esperit nadalenc. Més de 200.000
bombetes LED il·luminen ja els carrers de la ciutat per
marcar 'Els camins de Nadal'. La tradicional encesa de llums,
amb una cercavila, un compte enrere i un espectacle de dansa
i percussió, ha aplegat 2.000 persones i ha posat en marxa el
programa d'activitats nadalenques de la ciutat. És el tret de
sortida a 38 dies amb més de 200 propostes per a totes les
edats, com el Quinto, els mercats, les cavalcades de Reis i les
gresques de Cap d'Any.

Un espectacle itinerant de la companyia Sound de Secà, que ha anat des de la plaça dels Quatre Cantons fins a
la d'Octavià, ha donat el tret de sortida a la festa d'aquesta tarda. L'alcaldessa, Mireia Ingla, s'ha encarregat de
fer el compte enrere i, en arribar a l'u, la plaça s'encera s'ha omplert de llum i colors. Petits i grans han gaudit
d'aquesta festa que obre les portes al Nadal i que, a més, també ha ofert xocolata calenta per a tothom.
La ciutat ja respira esperit nadalenc Així ha sigut l&#39;encesa de llums de Nadal de #SantCugat. Batucada,
música i xocolatada popular han completat la tarda.@nadalstc @ajsantcugat @mireiaingla
pic.twitter.com/PHbuyWK7pJ&mdash; Cugat Mèdia (@cugatmedia) November 29, 2019
Valldoreix també ha donat la benvinguda al Nadal aquest divendres amb la seva tradicional encesa de l'arbre.
La xocolatada popular, el taller de fanalets de #Nadal i la penjada de desitjos a l’arbre dels alumnes de
l’Escola Ferran i Clua, han estat els altres reclams de la festa de l’encesa de l’arbre
pic.twitter.com/c1IXdM30kf&mdash; EMD de Valldoreix (@EMDValldoreix) November 29, 2019
Nadal amb novetats
El Nadal arriba enguany amb novetats. El principal és el canvi d'ubicació de l'Envelat, que es trasllada del parc
de Ramon Barnils a la plaça de l'U d'Octubre. Amb això, el tradicional Quinto de Nadal, organitzat per Cal
Temerari, es mou al Pav 2 de la Rambla del Celler.
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