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Carrer de Sala Boadella

L’Ajuntament engega una campanya per revitalitzar el comerç a la
vila els dissabtes a la tarda

Dijous 2 d'abril de 2009

La tarda del 4 d’abril s’instal·laran jocs gegants al carrer de Sala Boadella i a
la plaça del Mercat

Sota el lema Els dissabtes a la tarda, queda’t a Castellar!, l’Ajuntament de la vila
ha iniciat una campanya que té per objectiu revitalitzar el comerç del municipi els
dissabtes a la tarda. Així, amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants de
Castellar (ACC), s’han planificat diferents accions de dinamització orientades a la
potenciació del comerç i també del nucli urbà.

Entre les accions previstes, s’hi inclouen activitats diverses que es duran a terme el
primer dissabte de cada mes. Així, el carrer de Sala Boadella i la plaça del Mercat
s’ompliran durant la tarda del 4 d’abril de jocs gegants de tipus tradicional perquè
tant els infants com els adults gaudeixin d’una bona estona. Serà entre les 17.30 i les
20.30 hores quan totes aquelles persones que s’hi acostin podran jugar, entre
d’altres, al parxís, les dames, tangram, golf o tres en ratlla.

Amb l’organització d’activitats els dissabtes a la tarda, l’Ajuntament fa un pas més
per aconseguir que la ciutadania conegui l’oferta comercial del municipi i
s’incrementi així l’afluència de visitants als comerços de Castellar.

És per això que, paral·lelament, s’ha començat una campanya per demanar la
col·laboració dels establiments comercials. Així, tots aquells comerços que es
vulguin adherir a la campanya Els dissabtes a la tarda, queda’t a Castellar!, poden
adreçar-se al número de telèfon 93 747 10 55.
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