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APARADORS

Les botigues
saluden el Nadal

Nadal és època de tradicions i una de les
més agraïdes a casa nostra és la decoració
dels carrers i dels establiments comercials.
Cada any hi ha un grapat de comerços que
esmercen molts esforços i a vegades molts
diners en vestir els seus aparadors de festa.

En aquesta pàgina recollim alguns dels
suggeriments més atractius que hem
descobert passejant per la ciutat, però
segur que n’hi ha molts més. A tots els
que ens heu alegrat la vista: Bones Festes i
Feliç Any Nou.

Positivo
■ La botiga de moda Positivo,
a la Rambla d’Egara 120,
davant d’Hisenda, presenta
aquests dies un bonic
aparador de Nadal fet per la
Montse Muñoz i l’Eva Picón,
dues dependentes de la casa
amb molta experiència en
aparadorisme. L’aparador
mostra alguns conjunts de noi
i de noia per vestir amb
elegància i atreviment
aquestes festes. L’ambientació
reprodueix un càlid racó
d’una llar.

Paloma
■ La botiga Paloma de Sant
Pere ens torna a sorprendre
amb un aparador
espectacular que dóna als
carrers Ample i
Independència. El muntatge
recrea un poble de follets que
espera l’arribada del Pare
Noel, que enguany ha escollit
l’avió per acostar-se a
Terrassa. L’aparador, en
constant moviment, enamora
grans i petits.

Petit Paradís
■ Aquesta floristeria veterana de l’avinguda
de l’Abat Marcet, molt atenta sempre a les
decoracions, ha volgut celebrar que fa 25 anys
amb un singular aparador de Nadal. El
protagonista és un bonic pastís d’aniversari.

Iris
■ La floristeria Iris del carrer de Menéndez i
Pelayo, a Can Palet, també ha fet un aparador
de Nadal espectacular. El Pare Noel presideix
un ambient molt blanc, en la línia del que es
porta aquest any.

Taller
d’Arquitectura
■ El showroom d’interiorisme que
MartaValls i els seus col·laboradors
acaben d’inaugurar a la seu del carrer
de Fàtima també s’ha vestit de Nadal.
La seva és una proposta elegant i
sofisticada, molt pròpia d’un taller
d’arquitectura, interiorisme i
construcció.


