Societat | M.S. | Actualitzat el 23/11/2021 a les 09:00

La despesa en llums de Nadal que
converteix Rubí en la «Vigo
catalana»
La ciutat és la que més gasta de l'Estat per habitant en il·lluminació nadalenca

El túndel de llum, el protagonista de l?enllumenat nadalenc de Rubí al 2018 | Lali Puig

280.000 euros. Aquesta és la quantitat de diners que invertirà Rubí en les llums de Nadal aquest
2021. Es tracta d'una xifra molt per sobre del que destinaran al mateix fi altres ciutats de l'Estat.
Al rànquing, per davant de Rubí, s'hi troben Madrid, que gastarà 3,6 milions, Barcelona, amb 2,15, i
Vigo, amb 929.052 euros. En cinquè lloc s'hi troba Girona, amb 266.550 euros. Totes aquestes
xifres no inclouen IVA: sumant-hi aquest impost, Rubí destinarà 350.000 euros a les llums de
Nadal.
Amb gairebé 79.000 habitants, Rubí es cola en un rànquing compost per les dues ciutats més
grans de la península, Vigo, on viuen gairebé 300.000 persones, i Girona, que té uns 103.000
habitants. Aquestes dades demogràfiques, en comparació a la despesa nadalenca, situa Rubí com
la ciutat amb més inversió per habitant en llums de Nadal de tot l'Estat.
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Tal com apunta el programa Planta Baixa de TV3, dividint la citada despesa total pel nombre
d'habitants, a Rubí es gasten 3,66 euros per resident. En segon lloc hi ha Vigo, famosa per la
seva espectacular il·luminació, on es gasten 3,16 euros per habitant. Completa el podi Girona,
amb 2,66 euros. En quart i cinquè lloc s'hi troben Barcelona i Madrid, amb 1,34 i 1,08 euros per
habitant, respectivament.
[noticia]4602[/noticia]
L'aposta de l'Ajuntament de Rubí per les llums i decoració nadalenca no és una novetat. Amb el
túnel de llum, instal·lat per primer cop el 2018, com a màxim exponent, la despesa en llums de
Nadal ja ha situat la ciutat al rànquing d'Ajuntaments que més gastes en aquest sentit. Fa dos
anys, la despesa va ser de 344.000 euros (https://www.rubitv.cat/noticia/4596/rubi-es-ciutatcatalana-gasta-mes-habitant-llums-nadal) , xifra que situava Rubí com a ciutat catalana que més
gastava per habitant per Nadal i el 2018, de 250.000.
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