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Les Finals de la Copa del Món escalfen motors a l'eix
comercial d'Andorra
Centenars de persones se sumen a les animacions celebrades avui al centre
del Principat
Perfumeria Júlia guanya el primer premi del concurs d'aparadors C'mon Món
Andorra la Vella, 9 de març del 2019. A dos dies de l'inici de l'esdeveniment, l'ambient de les
Finals de la Copa del Món Andorra 2019 s'ha recreat aquest dissabte al vespre a l'eix
comercial d'Andorra, The Shopping Mile, per donar a conèixer la gran cita esportiva que es
disputarà la setmana vinent a Grandvalira i animar la ciutadania a viure de prop l'espectacle
del circ blanc.
La festa ha comptat amb la música del grup de batucada Brincadeira i de l'ambientació de
centenars de joves membres de tots els esquí clubs d’Andorra, que durant els dies de
competició seran els primers en animar els millors esquiadors i esquiadores del món. La
comitiva ha desfilat des de la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany fins a la plaça de la
Rotonda d'Andorra la Vella i, posteriorment, l'acció s'ha traslladat al Centre Comercial Illa
Carlemany, que ha acollit el lliurament de premis del concurs d'aparadors C'mon Món.
La iniciativa ha comptat amb la col·laboració de 120 botigues dels principals eixos
comercials, que han decorat els seus establiments amb motius de les Finals, i una desena de
comerços han participat en el concurs. El primer premi se l'ha endut la Perfumeria Júlia del
Centre Júlia, el segon premi ha recaigut en The Embassy, i s'han lliurat dos tercers premis: un
per a Viladomat Esports i un altre per Gallery.

Descàrrega de fotos aquí: https://we.tl/t-Kz6us660wI
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