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La campanya “Més comerç que mai” s’allarga fins Nadal i amplia
el límit de compra de vals fins als 60 euros

Dijous 7 d'octubre de 2021

L’Ajuntament de Castellar del Vallès i Comerç Castellar han ampliat fins les festes
nadalenques la campanya per afavorir el consum local amb la promoció de vals de
descompte per a la ciutadania. Això suposa que ara es podran adquirir els vals fins
al 15 de desembre i bescanviar-los en els establiments adherits fins la vigília de
Nadal, el 24 de desembre. A més, s’ha doblat l’import màxim de compra de vals
fins a 60 euros, de manera que 30 euros surten de la butxaca dels castellarencs i els
30 euros restants els posa l’Ajuntament.

Així, totes aquelles persones que ja havien adquirit els seus vals ara podran adquirir-
ne més fins a esgotar el nou límit, mentre que les persones que encara no n’havien
comprat cap podran adquirir, si ho desitgen, vals fins a 60 euros. Cal recordar que la
campanya s’adreça a totes les persones empadronades a Castellar del Vallès abans
de l’1 de setembre de 2021 i que van néixer el 2005 o en anys anteriors.

Després del primer mes de funcionament de la campanya, la ciutadania ha adquirit
vals per valor de 100.000 euros. La regidora d’Activitat Econòmica, Anna Marmol,
en fa un balanç positiu i explica que “la bona acollida que ha tingut la iniciativa
ens ha portat a doblar l’import i ampliar el termini fins a la campanya de
Nadal”. “Amb aquesta nova mesura, doncs, la ciutadania podrà aprofitar per
obtenir descomptes amb les compres nadalenques”, afegeix.

Els vals, de 5 i 10 euros, es poden adquirir al portal web
www.castellarvalles.cat/valsdescompte. Les persones que necessitin ajuda per
comprar-los poden acudir al Servei d’Atenció Ciutadana, de dilluns a dijous, de 10 a
13 hores, i al Mercat Municipal, els divendres, en el mateix horari.
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