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1er premi

El forn de pa Viñas guanya el primer premi del concurs
d'aparadors de Nadal

Dimecres 24 de desembre de 2008

Brodats Mariona i Arc Tintoreria han estat els altres dos establiments premiats

L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha concedit a tres establiments de la vila els
premis de guarniment d'aparadors de Nadal que cada any s'organitza coincidint amb
el concurs que convoca la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell. Enguany, el
primer premi, dotat amb 600 euros, ha recaigut en el forn de pa Viñas, situat al
carrer Prat de la Riba.

Els 450 euros del segon premi aniran a parar a l'establiment Brodats Mariona, del
carrer Catalunya, que l'any passat va rebre el primer premi en aquest mateix
concurs. Finalment, el tercer premi, de 300 euros, ha estat per a Arc Tintoreria,
situada a la carretera de Sentmenat.

El concurs, que és obert a tot tipus de comerços amb aparador i que enguany ha
comptat amb la participació de 20 establiments, requereix el guarniment dels
aparadors amb motius nadalencs. A l'hora de concedir els premis, el jurat té en
compte diferents criteris, com l'originalitat, la qualitat, l'impacte comercial o
l'elegància. Els premis, que l'Ajuntament de Castellar atorga des de fa quatre anys
als comerços locals, compten amb la dotació més alta de tota la demarcació, a banda
dels premis que concedeix la Cambra.

El lliurament dels premis tindrà lloc durant la Nit del Comerç, que celebra la
Cambra de Comerç de Sabadell cap al mes de març. Juntament amb els premis que
ha atorgat el consistori castellarenc, es lliuraran els convocats pels altres
ajuntaments de la demarcació a més dels cinc premis de la pròpia Cambra.
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