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262 establiments i empreses de Tortosa  
participen a la primera edició de BONS Tortosa 

_______________________________________ 

 
Els “Bons Tortosa” han donat el tret de sortida aquest divendres 1 d’octubre a les 9 les matí, amb 
una participació de 262 establiments o empreses de la ciutat. En les primeres hores, dues-centes 
persones ja s’han descarregat els seus bons, i s’han comptabilitzat cent-dos operacions en 
establiments. 
  
 

 
 

  notadepremsa 
             1 d’octubre de 2021    
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l’Ajuntament de Tortosa juntament amb la Cambra de Comerç han donat aquest divendres 1 d’octubre, el “tret 
de sortida”, a la campanya més ambiciosa de suport al comerç, restauració i serveis locals feta fins el moment. 
Es tracta dels ja coneguts Bons Tortosa, una iniciava emmarcada en el Pla de Reactivació Econòmica i Social 
per fer front a la COVID19, dotat en el seu conjunt per 400.000€ amb l’ objectiu de recuperar la demanda als 
establiments de la ciutat.   
 

     
 
El funcionament dels Bons: 
 
Qualsevol ciutadà, sigui de Tortosa o d’altres poblacions, els podrà bescanviar i fer-ne ús adquirint productes 
i/o serveis als diferents establiments de la ciutat adherits a la campanya, des de l’1 al 31 d’octubre de 2021.  
 
Cal ser major de 18 anys, registrar-se al web bons.tortosa.cat i descarregar o imprimir els bons. Es podran 
obtenir fins a un total de 20 euros de descompte, repartits en 4 bons de 5 euros que seran els que podran 
bescanviar. 
 

Els bons tindran una caducitat de 15 dies des de la seva obtenció i caldrà mostrar-los a l’establiment per tal de 
gaudir del descompte. 1 bo serà per a una compra mínima de 15 euros, 2 bons per a una compra mínima de 
30 euros, 3 bons per a una compra mínima de 45 euros i 4 bons per a una compra mínima de 60 euros. 
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Tothom podrà identificar visualment els establiments que participen a la campanya, mitjançant un distintiu al 
seu aparador o porta de l’establiment, i també podran consultar el llistat de tots els establiments participants al 
web: web https://bons.tortosa.cat/ on s’hi inclouen els adherits amb fotografia, dades de contacte, ubicació,  
web pròpia, etc. 
 

 
 
 
La campanya Bons Tortosa és una iniciativa i patrocini de l’Ajuntament de Tortosa amb el suport de la Cambra 
de Comerç de Tortosa i la col·laboració de Tortosa+.  
 

 
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 441 537 preguntar per Eva Montagut.  
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