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Barcelona encén els llums del Nadal 2021 a Plaça Catalunya

24/11/2021

Temps estimat de lectura: 4 minuts

L̓ espectacle Ombrana de la Cia Ponten Pie ha donat pas a lʼencesa a Plaça Catalunya. Un espectacle de circ i música amb més de 20
intèrprets en escena que ha fet un homenatge a la ciutat, als seus llums i als ciutadans i ciutadanes

Barcelona estrena un nou model dʼil·luminació amb el que es reivindica com a ciutat del disseny. L̓ Estudi Antoni Arola signa la
nova il·luminació de Plaça Catalunya, de la Gran Via i el carrer Aragó

Els llums sʼexhibiran als carrers des dʼavui fins al 6 de gener

 

Acte d’encesa de Llums de Nadal 2021 a la Plaça CatalunyaActe d’encesa de Llums de Nadal 2021 a la Plaça Catalunya

 

Barcelona ha encès els Llums de Nadal aquest vespre des de lʼescenari de plaça Catalunya i a tots els carrers i places de la ciutat. Barcelona tindrà enguany més de 100 km de vies
il·luminades des dʼavui i fins al 6 de gener.

Ha precedit lʼencesa lʼespectacle Ombrana amb més dʼuna vintena dʼartistes de circ i música en directe amb una gran celebració de la ciutat, un homenatge als seus llums i a les
persones i col·lectius que la integren.
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L̓ Ajuntament de Barcelona vol convertir la il·luminació nadalenca dels carrers del centre en una nova icona de la ciutat. Amb aquesta voluntat enguany sʼha estrenat el nou
concepte dʼil·luminació a la Plaça de Catalunya, la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer Aragó que reivindica Barcelona com a ciutat de referència del disseny i la innovació.
L̓ estudi barceloní de disseny industrial dʼ Antoni Arola signa les instal·lacions lumíniques dʼaquests espais emblemàtics del centre de la ciutat.  Arola, Premi Nacional de Disseny el
2003, trasllada a les seves propostes per a la ciutat lʼexperimentació artística i la recerca lumínica que caracteritza el treball del seu estudi, tot un referent internacional en aquest
camp.
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La nova dʼil·luminació és una peça clau del projecte de nou model de Nadal que vol convertir Barcelona en referent global de les celebracions nadalenques.  Un model propi basat
en la qualitat,  la interacció de la ciutadania, el comerç i la cultura com a eix central.

La il·luminació nadalenca sʼexhibirà als carrers fins all 6 de gener. A partir del dia 25, els llums sʼencendran a les 17.30 h. De diumenge a dijous, lʼhorari dʼencesa serà de les 17.30 a
23.00 h, i divendres i dissabte, sʼallargarà fins a la mitjanit. La Nit de Cap dʼAny i la Nit de Reis, els llums es mantindran encesos fins a les 2 h de la matinada.

Per primera vegada, sʼil·lumina la Ronda Sant Pere entre Passeig Sant Joan i Urquinaona, sʼamplia el tram dʼenllumenat del carrer Balmes des de Diagonal fins a Ronda Universitat, i
es consoliden com a vies amb ornamentació nadalenca Via Laietana, Plaça Urquinaona i lʼAvinguda Paral·lel.  Aquestes, juntament amb Plaça Catalunya, Aragó i Gran Via, són vies
públiques il·luminades amb finançament completament municipal.

Els 39 edificis de mercats municipals lluiran també il·luminació nadalenca a les façanes.

Per segon any consecutiu, lʼAjuntament incrementa notablement la inversió en il·luminació nadalenca, passant dʼ1.622.000 a 2.148.500 euros, és a dir, un 32,46% més de
pressupost.

També de manera excepcional, la subvenció per als carrers il·luminats que promouen les associacions comercials és del 75%, en comptes del 50% que era habitual. Aquesta mesura
es manté com a suport al comerç de proximitat, tenint en compte lʼimpacte que ha tingut  la pandèmia en el sector.

 

Torna el Barcelona Christmas Tour una ruta per conèixer la il·luminació Nadalenca

Per tercer any consecutiu Turisme de Barcelona i TMB posen en marxa el Barcelona Christmas Tour, una ruta des de dalt dʼun Bus Turístic de dos pisos per descobrir els llums de
Nadal dels principals carrers de Barcelona. El Barcelona Christmas Tour 2021 funcionarà del 26 de novembre al 2 de gener, de dilluns a diumenge en dos horaris: a les 18 h i a les 20
h. Els autobusos sortiran de la parada del Barcelona Bus Turístic de la plaça de Catalunya i cada ruta tindrà una durada dʼuna hora i mitja.

 

Enllaços relacionats

Imatges (https://drive.google.com/drive/folders/1hnMv1CE7hTrS2CAFIAxUgnpGuKPmJrVS?usp=sharing)

Vídeo (MP4) (https://drive.google.com/file/d/1mE7WPfdZzbr6eeeuwHzFvquSTA6xKBRW/view?usp=sharing)

Compartiu aquest contingut

Paraules clau
encesa de llums/ Encesa de Llums del Nadal 2021/ nadal/ Nadal 2021/
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