Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Imatges de les lluminàries que s'han posat aquest any als carrers, places i edificis de Cassà, per les festes de Nadal

Nova decoració al Passeig i a l'antic ajuntament

Les festes de Nadal arriben amb
més llums als carrers i places
Amb uns dies d'antelació al que sol ser
habitual, el passat 6 de desembre es van
estrenar les lluminàries de Nadal als carrers i places de la nostra vila. Tal i com
s'ha vingut fent en els darrers anys, l'ajuntament de Cassà ha penjat diversos jocs
de llums, alguns d'ells amb motius nadalencs, en els carrers més cèntrics del poble, amb l'objectiu de contribuir a crear
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ambient nadalenc a la nostra vila durant
aquestes diades.
Enguany, a banda de les il·luminacions
d'anys anteriors -entre les quals destaca
la del campanar de l'església, visible de
molt lluny, i la de can Trinxeria- s'han remarcat algunes novetats com ara la de
l'antic edifici de l'ajuntament a la plaça de
la Coma, que s'ha siluetejat amb unes

tires de llums que marquen els contorns
de l'edifici. Aquesta decoració, juntament
amb l'arbre del centre de la plaça i les del
carrer Major creen un ambient molt adequat a les jornades en la zona. Lamentablement, els focus que aquest estiu s'han
posat a la Coma fan perdre vistositat i efecte a l'enllumenat de Can Trinxeria, que ja
es va posar l'any passat.
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Dos moments de la instal·lació dels
llums als arbres del passeig a càrrec
d'operaris de la brigada municipal
L'altra novetat destacada d'enguany en
aquest apartat, ha estat la col·locació de
garlandes de llums en diverses branques
dels arbres del passeig, amb l'objectiu de
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posar un toc de llum a un indret molt ampli. La solució adoptada ha estat molt interessant, ja que s'ha aconseguit un efecte impactant sense un cost gaire elevat.

En anys propers, l'ajuntament té la intenció d'estendre l'enllumenat a altres carrers.
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