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Una vintena de comerços s’han presentat al concurs d’aparadors de
Nadal

Dimecres 12 de desembre de 2018

Una vintena de comerços castellarencs s’han inscrit a la 49a edició del concurs de
guarniments de Nadal organitzat per la Cambra de Comerç de Sabadell, amb la
implicació de l’Ajuntament de la vila.

A partir del proper dimarts, dia 18 de desembre, la ciutadania podrà participar del
concurs que un any més ha posat en marxa el consistori sota el nom “Ups! Què hi fa
això aquí” i que consisteix a visitar els aparadors que s’han presentat al concurs per
localitzar-ne els objectes aliens a cadascun dels negocis i que enguany són els
següents: un caramel, unes ulleres, un rellotge, una cullera, una forquilla, pasta de
dents, un raspall de dents, un llibre, una clau, una moneda, llana, tisores, un anell,
una goma d’esborrar, un saler de taula, un sobre de sucre, una grapadora, un raspall
de cabell, un flotador, un pintaungles i un mocador.

Així, des d’aquell dia i fins al 7 de gener, les persones que així ho desitgin podran
indicar a unes butlletes creades per a l’ocasió quins són aquests objectes “intrusos”,
i dipositar aquestes butlletes en una urna que estarà instal·lada al Mercat Municipal.
Les butlletes es poden trobar a tots els comerços participants i al Servei d’Atenció
Ciutadana (El Mirador).

El divendres 11 de gener es farà el sorteig de les butlletes guanyadores d’entre totes
les que hi participin. El premi consistirà en una consola Nintendo Switch.

Els comerços que enguany participen al concurs d’aparadors i que opten tant als
premis que concedeix la Cambra de Comerç com als que ofereix l’Ajuntament són
els següents:

La botiga de les llanes (av. Sant Esteve, 21)
Herois (c. Hospital, 11 local)
La botiga del castell (av. Sant Esteve, 19)
Luque & Luque (c. Sala Boadella, 10 B local 1)
Pastisseria Andreví (c. Sala Boadella, 8)
APP Informàtica (c. Barcelona, 74)
Arttaller (c. Molí, 4)
Espai Lector Nobel (c. Sala Boadella, 10 A local 2)
Brodats Mariona (c. Catalunya, 7 A)
Pessigolles (ctra. Sentmenat, 60)
Copisteria Grafic Disscopi (c. Sala Boadella, 2)
Seven Stars (c. Santa Perpètua, 1 local 2)
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Casa Jordi (c. Barcelona, 11)
Massatges les mans (c. Trias de Bes, 3)
Forn Sant Jordi (c. Major, 52)
Midudu (c. Santa Perpètua, 3)
Lolilluna (c. Suïssa, 32)
Mia Boutique (ctra. Sentmenat, 31)
Mira’m (ctra. Sentmenat, 6)
Esports Castellar (c. Sala Boadella, 20)
Mercat Municipal (pl. del Mercat, s/n)
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