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Actualitat

Les llums de Nadal s'encendran el 4 de desembre a Castellar

Dimarts 23 de novembre de 2004
Castellar ha començat a instal·lar aquesta setmana els motius lumínics nadalencs.
L'empresa adjudicatària de la instal·lació és SECE, l'actual concessionària de
l'enllumenat públic a Castellar. Les llums de Nadal s'encendran el 4 de desembre i
es tornaran a apagar el 5 de gener de 2005. Estaran enceses tots els dies des de les
17.30 h a la 1.00 h, excepte els dies 25 i 31 de desembre, que estaran enceses fins
les 3.00. El consistori ha optat novament enguany, per col·locar els tradicionals
motius lumínics als principals carrers de la vila. En aquest sentit, s'engalanaran amb
grans i mitjans arcs de llum el Passeig i la carretera de Sentmenat, el Passeig Tolrà,
l'Avinguda Sant Esteve, el carrer Barcelona, el carrer Major i el carrer de la Capella.
També es col·locaran llums de Nadal als espais municipals, als Jardins del Palau
Tolrà, a l'Espai Tolrà, a les places, al Mercat Municipal i al carrer de l'Església.
També es col·locaran motius de felicitació nadalenca a l'entrada de totes les
urbanitzacions. Des de fa alguns anys, l'Ajuntament ha apostat per la il·luminació de
baix consum, que suposa un estalvi energètic important i per tant, una menor
contaminació lumínica. Aquesta il·luminació també suposa un estalvi econòmic per
l'Ajuntament de Castellar del 70 per cent, respecte els antics motius lumínics.
Enguany, a més, el consistori ha incidit en la millora de les mesures de seguretat
dels equips instal·ladors, així com dels sistemes de seguretat de la pròpia
instal·lació. El cost total de la il·luminació nadalenca puja aquest any fins els 42 mil
euros, que finança l'Ajuntament de Castellar.
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