Amb visió de futur
Un quart de segle de l’única òptica de Centelles
Castañé Òptica celebra
25 anys de la seva
obertura a Centelles
quan ja s’encara la recta final de 2019.

Per aquest motiu, el diumenge 17 de novembre
farà una jornada de portes obertes per a tothom
qui s’hi vulgui sumar,
commemorant la inauAl capdavant del cen- guració de 1994 quan la
tre hi ha Judith Cas- firma va iniciar el seu retañé, òptica-optome- corregut.
trista, propietària i
propulsora
d’aquest Castañé Òptica ha estat
establiment que fa ho- sempre liderada per Junor al comerç de quali- dith Castañé, primer
tat i de proximitat, amb Josep Castro en
amb un servei acurat i l’equip matriu al qual es
professional que és el va afegir Xevi Arumí uns
que l’ha conduit a anys més tard. També va
aquesta
efemèride, compartir tasques amb
gràcies a la confiança altres òptiques-optomedipositada per un pú- tristes, entre el 1997 i el
blic fidel que sempre 2009: Roser Casas, Marha agraït el tracte per- ta Molas i Sara Solà.
sonalitzat.
Des de 2006 la Judith fa
Un quart de segle en tàndem amb Teresa Riu i
un sector difícil com donen servei al número
aquest, on sembla que 42 del carrer Sant Josep,
els petits o únics no hi un dels actuals eixos cotenen cabuda davant mercials de Centelles. En
els grans grups òptics i els inicis, Castañé Òptica
la seva implantació es- va ocupar dos locals ditatal o internacional, ferents al carrer Socós
aquesta fita és un tri- d’aquesta població.
omf col·lectiu tant de
poble com d’emprene- “Arribar amb poc més de
doria, que la direcció 50 anys a complir-ne 25
de l’òptica ha decidit de la meva botiga és tot
que calia celebrar.
un honor per mi, que

s’ha convertit en una
meta assumida i un objectiu que ens plantegem doblar amb la mateixa voluntat de servei i
tracte cap a tot tipus de
client: el que busca qualitat i marca, i el que necessita preus ajustats
però amb el millor producte. Nosaltres mimem

un òrgan vital i ho fem a
consciència, i per això
tenim com a lema que
els teus ulls són la nostra passió. Ens prenem
la feina molt seriosament, de manera que de
la nostra òptica tothom
ha de sortir satisfet.
Aquesta filosofia de treball és, al meu parer, la

que ens ha donat l’èxit
i l’empenta per avui
celebrar un quart de
segle a Centelles”, sentencia Castañé.
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