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Aparador guanyador de la secció local del concurs d'aparadors convocat per la
Cambra de Comerç

El Forn Sant Jordi obté el primer premi local del 49è Concurs
d’Aparadors de Nadal

Divendres 28 de desembre de 2018

El Forn Sant Jordi, situat al número 52 del carrer Major, ha guanyat el primer premi
de la secció local del 49è 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 14 anys. A Castellar, el certamen també ha guardonat Brodats
Mariona (c. Catalunya, 7A), que ha quedat en segona posició, i Arttaller (c. Molí,
4), que ha aconseguit la tercera plaça.

Enguany 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. En aquesta edició de
2018, han estat 21 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.

Tots aquests establiments encara poden optar al premi que per cinquena vegada
ofereix la Cambra a la millor campanya nadalenca a les xarxes socials, que
consisteix en una matrícula gratuïta als cursos de màrqueting digital de la Cambra o
a un altre curs equivalent.

D’altra banda, l’Ajuntament dóna continuïtat a la proposta que es va engegar fa dos
anys i que porta per títol “Ups! Què hi fa això aquí”. Els comerços que participen al
concurs d’aparadors han de col·locat un objecte aliè al seu negoci, i la ciutadania ha
d’esbrinar quins són aquests objectes intrusos. Per fer-ho s’han d’omplir unes
butlletes que es faciliten al mateixos comerços o al Servei d’Atenció Ciutadana i
que es poden dipositar en una urna col·locada al Mercat Municipal fins al 7 de
gener. El divendres 11 de gener es farà el sorteig de la butlleta guanyadora d’entre
totes les que hi participin. Enguany, el premi consisteix en una consola Nintendo
Switch.
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