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Un any més, Mollet és Fira, dinamitza el comerç local i
omple els carrers de la ciutat
Les tres fires sectorials de Mollet és Fira han tornat a omplir la ciutat durant
tres caps de setmana consolidant-se, en aquesta quarta edició, com a
model que dinamitza el teixit comercial i de serveis amb venda directa i a
l’aire lliure convertint Mollet en un gran aparador d’activitat econòmica. Pel
que fa Mollet és Comerç i Qualitat de Vida, que es va haver de suspendre
dissabte 18 de juny a causa de la pluja, l’Ajuntament ha plantejat als
comerciants la possibilitat de recuperar aquest dia organitzant una fira
d’estocs el dissabte 2 de juliol.
Malgrat la suspensió de dissabte passat a causa de la pluja, amb aquesta nova
edició, Mollet és Fira, amb la implicació de 300 comerços, es consolida com un
projecte que implica comerç, teixit associatiu, cultural i ciutat donant a conèixer,
sobretot, productes de proximitat, ja sigui als molletans i molletanes com als qui
aquests anys han vingut d’arreu per visitar la Fira.
Mollet és gourmet
Comerciants I Ajuntament han fet un balanç positiu de la primera fira sectorial
després de la gran assistència de públic tant pel que fa a la fira en sí com a les
activitats paral·leles, com per exemple els tallers, el cercavila o la passejada
solidària per Gallecs que va aplegar unes 400 persones. Les reaccions també
han estat positives pel que fa el canvi d’ubicació, ja que enguany la Fira ha
tingut lloc a la Plaça de Prat de la Riba.
Mollet és motor
Més enllà de la gran mostra de marques de cotxes i complements, la segona fira
sectorial, també amb gran afluència de visitants, ha servit per mirar al futur
immediat, com ha posat de manifest l’activitat Eco-racing en la que un grup
d’estudiants de la UPC han mostrat un prototipus de cotxe elèctric, i, alhora,
recordar el passat de Mollet com a bressol de la industria de la motocicleta amb
l’exposició del Museu Isern o amb la 3a llotja del vehicle clàssic. Passat i present
també s’han ajuntat amb la presència de l’empresa Sagalés mostrant busos
històrics fins arribar a l’híbrid que circula per Mollet com a gran exponent de les
energies netes. De gran acceptació també han estat les activitats de lleure i
dinamització per als més petits que han pogut utilitzar cotxes de pedals,
simuladors o participar en diferents concursos.

Mollet és comerç i qualitat de vida
Malgrat que la pluja va malmetre gran part de les activitats previstes a la darrera
fira sectorial, ja que dissabte es va haver de suspendre, els comerciants han vist
amb bons ulls la proposta de l’Ajuntament de traslladar-la al dissabte 2 de juliol
a la Rambla Fiveller i Balmes organitzant una fira d’estocs tot coincidint amb l’inici
de les rebaixes d’estiu.
Sortejos i Premis
El proper dimarts 28 de juny a les 12 del migdia al Mercat Municipal es farà el
Gran Sorteig Mollet és fira (6 premis de 1.000 euros), el sorteig El viatge dels
teus somnis (3 premis de 1.500 euros per anar de vacances) i és donarà a
conèixer el resultat del concurs infantil de dibuix la meva botiga a Mollet.
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