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S’obren fins al 5 de desembre les inscripcions a una nova edició del
concurs d’aparadors de Nadal

Dilluns 19 de novembre de 2018

Per tercer any consecutiu se sortejaran premis entre els clients que els visitin

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha obert el termini per participar a la 49a
edició del concurs de guarniments d’aparadors de Nadal, que cada any organitza la
Cambra de Comerç de Sabadell i que compta amb la implicació del consistori des
de fa catorze anys.

A banda d’optar als premis que concedeix la Cambra de Comerç de Sabadell,
consistents en un primer premi de 500 euros, un segon premi de 200 euros i un
tercer premi que serà la realització d’un estudi de mercat per a comerços i serveis, a
Castellar hi haurà tres premis que atorgarà l’Ajuntament: un primer premi de 500
euros, un segon premi de 300 euros i un tercer premi de 100 euros. A més, també
podran 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.

Les inscripcions es poden formalitzar al Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) o bé a
l’Associació de Comerciants Comerç Castellar, ambdós situats a El Mirador. El
jurat visitarà els establiments inscrits entre els dies 10 i 21 de desembre.

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 participin al
concurs d’aparadors hauran de col·locar-hi un objecte aliè al seu negoci, i la
ciutadania haurà d’esbrinar quins són aquests objectes intrusos. Per fer-ho s’hauran
d’omplir unes butlletes es podran recollir al SAC o als mateixos comerços
participants a partir del dia 18 de desembre, i dipositar-les en una urna que es
col·locarà 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 consistirà en una consola Nintendo Switch.
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