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El Mercat Municipal posa en marxa la botiga en línia
www.mercatdecastellar.com

Dilluns 26 d'abril de 2021

El Mercat Municipal de Castellar del Vallès ha posat en marxa la plataforma de
venda en línia www.mercatdecastellar.com, una botiga virtual que té per objectiu
facilitar la compra i la distribució de productes amb comoditat i seguretat a través
d’Internet i que contempla també el lliurament a domicili.

Així, a través de la nova web, els veïns i veïnes de la vila i de les poblacions del
voltant poden escollir els productes que els interessin i rebre’ls a casa o bé recollir-
los al mercat mateix, i evitar les aglomeracions o el desplaçament. La botiga ofereix
un sistema totalment segur i permet el pagament amb targeta de crèdit i serveis com
Bizum i Paypal. D’aquesta manera, el Mercat Municipal s’adapta als nous temps i
facilita la compra en línia en moments en què la pandèmia dificulta la interrelació
social.

La plataforma ofereix els mateixos productes de qualitat que es venen a les parades,
i seran els propis paradistes els que preparin les comandes, fins i tot amb l’opció de
personalitzar-les, ja que la pàgina web permet afegir notes als productes (la carn a
tall fi, tall gruixut, la fruita madura, etc.).

Horaris i zones de repartiment

Les franges horàries establertes per realitzar el repartiment dels productes són els
dimarts i divendres de 13 a 15 hores i de 18 a 20 hores i els dissabtes de 13 a 15
hores, tot i que aquestes franges es podran ampliar en funció del número de
comandes que es rebin.

Pel que fa a les zones de repartiment, a més de Castellar del Vallès, s’han establert
els municipis veïns de Sentmenat, Sant Llorenç Savall i Matadepera.

Col·laboració de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona

Aquesta nova iniciativa s’ha pogut tirar endavant gràcies al suport i la col·laboració
de l’Ajuntament de Castellar del Vallès i de la Diputació de Barcelona, que aposten
per la promoció del comerç local. Així, s’han invertit un total de 15.000 euros en la
digitalització del Mercat.

La venda en línia, canal fonamental per al comerç de proximitat

En aquests moments, són set les parades que ofereixen els seus productes al web
www.mercatdecastellar.com, però des de l’Ajuntament s’anima la resta de
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concessionaris a ser-hi presents ja que els hàbits de consum i de compra estan
variant a conseqüència de la pandèmia i la compra en línia s’està configurant com
un canal de venda fonamental, també per al petit comerç i el comerç de proximitat.
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