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Prop de 900 participants en el sorteig de la 
campanya de Nadal “Montornès Som 
Comerç” 
La Unió de Botiguers i l’Ajuntament han realitzat el sorteig de 
vals de compra moneder de la campanya Montornès Som 
Comerç entre les 863 persones usuàries que han comprat a la 
trentena d’establiments adherits entre el 12 de desembre i el 5 de 
gener. S’han repartit premis per valor de 10.000 euros. 

Per segon any consecutiu, les compres realitzades durant el Nadal al poble han tingut 
premi. Un total de 863 clients/es han participat en el sorteig de vals de compra 
organitzat per la Unió de Botiguers i l’Ajuntament en el marc de la campanya 
Montornès Som Comerç. 

Entre el 12 de desembre i el 5 de gener, s’han registrat un total de 3.001 operacions 
de compra als 32 establiments participants. De les 1.623 persones usuàries de la 
targeta moneder Montornès Som Comerç, 863 han fet compres durant la campanya de 
Nadal i han pres part en el sorteig. La iniciativa ha comportat un volum de vendes de 
98.009 euros. 

El regidor d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç, Jordi Delgado; el president de 
la Unió de Botiguers, Daniel Fabregat; i la secretària de l’Ajuntament, Júlia Cid, han 
realitzat el sorteig dels vals de compra aquest diumenge al matí a l’Ajuntament. En 
total s’han repartit 177 premis per valor de 10.000 euros: 2 premis de 500 euros; 5 
premis de 200 euros; 20 premis de 100 euros; 100 premis de 50 euros, i 50 premis de 
20 euros. 

Els premis s’incorporen a les targetes de cada client i es podran bescanviar entre l’1 
de febrer i el 31 de maig 

Els avantatges de comprar al poble 

Amb la campanya Montornès Som Comerç, l’Ajuntament i la Unió de Botiguers 
pretenen incentivar el comerç de proximitat i posar-lo en valor davant de les compres 
per Internet. Les persones usuàries de l’aplicació i la targeta moneder que duu 
associada poden beneficiar-se de descomptes i promocions durant l’any a les botigues 
adherides.  

L’app Montornès Som Comerç està disponible de forma gratuïta per a dispositius 
Android i iOS. 
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