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Mollet és Fira: un nou projecte per dinamitzar el teixit
comercial de la ciutat durant tot el mes de juny
L’Ajuntament de Mollet ha presentat el projecte Mollet és Fira, fruit de la
reconversió del model de Fira Mollet per adaptar-lo al moment econòmic
actual. Mollet és Fira es compon de 4 fires sectorials que se celebraran
cada cap de setmana del mes de juny.
L’any 2012 l’Ajuntament de Mollet i el teixit comercial de la ciutat van acordar
traslladar la celebració de Fira Mollet (FIMO) a la primavera i treballar
conjuntament per repensar-ne el model amb l’objectiu d’adaptar-lo a la situació
econòmica actual, de manera que el cost de participació a la fira (tant econòmic
com humà) no suposés un escull per al comerç local, molt tocat per la crisi.
En el moment actual, tal com estava pensada FIMO, podia suposar que molts
comerços locals no hi participessin. Segons ha explicat el regidor de Promoció
Econòmica, Antonio Felices, “això va suposar un punt d’inflexió per a
l’Ajuntament i ens vam posar a treballar amb el teixit comercial per trobar un
nou model per dinamitzar el comerç local, que afavoreixi la màxima participació
i que suposi un impacte econòmic per a Mollet”.
Fruit d’aquest procés de reflexió entre responsables de l’Ajuntament i els
representants dels diferents sectors comercials de la ciutat, s’ha bastit un nou
projecte, Mollet és Fira, que es composa de 4 fires sectorials que es
celebraran els diferents caps de setmana del mes de juny (excepte el de Sant
Joan):
1. alimentació i restauració: Mollet és Gurmet
2. automoció i empreses relacionades amb el motor: Mollet és Motor
3. Serveis i qualitat de vida: Mollet és Qualitat de Vida
4. Comerç: Mollet és Comerç (es farà el darrer cap de setmana, tot
coincidint amb l’inici de les rebaixes)
Les fires se celebraran al centre de la ciutat (els espais definitius estan encara
per confirmar) però estaran obertes a la participació de comerços i serveis de
tota la ciutat i, si així ho demanen, també de la comarca.
Tal com apuntava la regidora de Comerç, Mercè Pérez Piedrafita, “el fet
d’allargar la fira durant tot el mes, ens permetrà engegar diverses campanyes
comercials en paral·lel i traspassar a la ciutat la sensació d’estar en fira i donar
rellevància al comerç”.

L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha recordat que el model de FIMO
funcionava molt bé en el seu moment, “però els temps canvien i cal adaptar-se
a la nova situació. Amb aquest esperit hem reconvertit el model de FIMO, amb
l’acord del comerç local”.
L’alcalde ha explicat que el pressupost que aportarà l’Ajuntament per a la fira
serà de 50.000 euros i que el cost de participació serà assequible per a tothom,
amb la voluntat que el preu no sigui excloent.
Adjuntem fotografia.
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