Actualitat

L'aparador de Brodats Mariona, premiat per sisè any consecutiu.

Brodats Mariona obté el primer premi local i el segon
de la demarcació al 48è Concurs d’Aparadors de
Nadal
Divendres 29 de desembre de 2017
El comerç castellarenc Brodats Mariona, situat al número 7 del carrer Catalunya, ha guanyat el segon premi de la
demarcació del 48è Concurs d’Aparadors de Nadal que cada any organitza la Cambra de Comerç de Sabadell i
que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la vila des de fa 13 anys. Amb aquesta distinció, l’establiment
ha estat obsequiat amb la realització d’un estudi de mercat per a comerços i serveis.
El mateix comerç, a més, ha obtingut el primer premi en la secció local del concurs, en què Arttaller (c. Molí, 4) i
la Copisteria Grafic Disscopi (c. Sala Boadella, 2) han quedat, respectivament, en segona tercera posició. Els
guardons locals estan dotats per part de l’Ajuntament amb 500 euros el primer premi, 300 euros el 2n premi i 100
euros el 3r premi.
Val a dir que Brodats Mariona ha resultat premiat enguany per sisè any consecutiu; l’any passat va assolir el
primer premi local i de la demarcació, el 2015 va assolir el tercer premi local, el 2014 va guanyar la primera
posició local i la segona de la demarcació, i els anys 2013 i 2012 va quedar, respectivament, en tercera i segona
posició locals.
En aquesta edició de 2017, han estat una vintena els establiments castellarencs que s’han inscrit al concurs. A
l’hora de concedir els premis, el jurat ha tingut en compte diversos criteris, com l’originalitat, la qualitat, l’impacte
comercial o l’elegància, entre d’altres.
Premis als descobridors d’objectes intrusos
D’altra banda, i des del passat 18 de desembre, la ciutadania pot participar del concurs d’aparadors visitant els
dels comerços que s’han presentat al concurs i localitzant-hi objectes que no tenen a veure amb cadascun dels
negocis.
En unes butlletes creades per a l’ocasió que cal dipositar en urna instal·lada al Mercat Municipal s’ha d’indicar
quins són els objectes “intrusos” de cada comerç. D’aquesta manera s’entrarà en un sorteig de sis vals de 50
euros per gastar als comerços participants al concurs d’aparadors.
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