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Jaume Collboni presenta lʼencesa de Llums de Nadal 2021 i el nou model dʼenllumenat de
la ciutat

16/11/2021

Temps estimat de lectura: 2 minuts

Dimecres 17 de novembre, a les 10.30h a la 3a planta de la Fabra i Coats. Fàbrica de Creació (Carrer de Sant Adrià, 20) es presenten les novetats de lʼEncesa de Llums del Nadal 2021
i de la il·luminació nadalenca de la ciutat.

La presentació anirà a càrrec del tinent dʼalcaldia dʼEconomia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni; la regidora de Comerç i Mercats de lʼAjuntament de Barcelona,
Montserrat Ballarín; el dissenyador del nou model de llums de Nadal, Antoni Arola;  i el director de lʼespectacle que donarà pas a lʼencesa dels llums de Nadal, Sergi Ots de Ponten
Pie.

 

Atenció mitjans gràfics

A les 11.15h la companyia Ponten Pie oferirà un passi de gràfics dʼun fragment de lʼespectacle que donarà pas a lʼencesa dels llums de Nadal.

La roda de premsa podrà seguir-se presencialment, per motius de limitació de lʼaforament, us agrairem si podeu confirmar la vostra assistència a:
https://barcelona.cat/rodespremsa (https://info.barcelonacultura.cat/v4/public/estadisticas/link/ajb_premsa/902/1/1767/20779cd291331b56c44f462b9ca4b99f/)

Telemàticament, lʼacte podrà seguir-se en streaming a través de al lloc web del Servei de Premsa.
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INSTRUCCIONS DE CONNEXIÓ

Instruccions a seguir per preguntar a la roda de premsa:

– Cada periodista que vulgui preguntar per via telemàtica haurà de confirmar-ho enviant un missatge de WhatsApp amb nom i mitjà al telèfon 667 744 459.
– Abans que comenci la roda de premsa, haurà dʼobrir lʼenllaç següent a través dʼordinador o de dispositiu mòbil i afegir un password que rebrà per WhatsApp:
https://salavirtual.barcelona.cat/AjbcnPremsa
– Un cop connectat, haurà de desactivar el micròfon amb el botó ʻmicròfonʼ situat a la part inferior de la pantalla i seguir la roda de premsa.
– Al torn de preguntes, un moderador donarà pas a cada periodista. Al seu torn, cada periodista haurà dʼactivar el seu micròfon a través del botó inferior. Amb el micròfon ja activat,
caldrà identificar-se amb nom i mitjà i seguidament fer les preguntes. Quan sʼhagin respost les seves preguntes, el periodista haurà de dir o indicar que ha acabat el seu torn i tornar
a silenciar el seu micròfon.

Igualment, els periodistes que vulguin seguir fent les preguntes a través de missatges de WhatsApp, podran enviar-les al número de telèfon 667 744 459. Caldrà que sʼidentifiquin
amb nom i mitjà.

Compartiu aquest contingut

Paraules clau
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