Oficina de Premsa

- Nota de premsa Mollet és Fira, els caps de setmana del 13 i 14 i 27 i 28 de maig

Aquest cap de setmana, Mollet es transforma en la gran
fira de l’alimentació i el motor
Mollet és Fira torna aquest cap de setmana amb dues fires diferents
dedicades a l’alimentació, Mollet és Gurmet (pl. Prat de la Riba), i als
vehicles, Mollet és Motor (av. Llibertat i l’Illa). La fira del comerç i els
serveis, Mollet és Qualitat de Vida i Comerç, serà els dies 27 i 28 de maig.
Aquest migdia La Marineta ha acollit la presentació oficial de la cinquena edició
del projecte de fires comercials Mollet és Fira. Aquest projecte és fruit de la
col·laboració i el treball conjunt entre l’Ajuntament i el comerç de la ciutat, fet que
el converteix en una fira molt participativa. “Tenim un comerç actiu, generós,
amb ganes de treballar, que dóna vida a la ciutat; sense comerç, una ciutat
no és res”, afirmava la regidora de Comerç, Mercè Pérez.
Com a novetat, les tres fires se celebraran en dos caps de setmana diferents
durant el mes de maig, per tal d’aprofitar el bon clima primaveral. En l’edició
d’enguany es faran coincidir les fires Gurmet i Motor per crear sinèrgies entre
elles i afavorir la circulació del públic visitant.
En aquesta edició es sobrepassaran els 300 establiments participants (un 10%
més que en l’edició anterior) i la gran majoria són de Mollet. De fet, aquesta és
una de les prioritats de l’Ajuntament: afavorir la participació dels comerços del
municipi. Pel que fa a les xifres, cal destacar que durant la celebració de les fires
tindran lloc més d’una seixantena d’activitats organitzades pels mateixos
participants, ja sigui a la seva carpa o als escenaris habilitats des de
l’organització.
Per al teixit comercial “la fira és una oportunitat perquè gent de Mollet i
rodalies ens conegui només fent una passejada i en un sol cap de
setmana”, explicava Glòria Isern, en representació de les fires Gurmet i Motor.
Natàlia Bordas, de la fira Qualitat de Vida i Comerç, també ha destacat la
necessitat de ser present en fires de caràcter local “perquè et conegui la gent
del teu poble”.
Una de les característiques més destacades del projecte Mollet és Fira és la
quantitat i qualitat de les campanyes i premis que es fan paral·lelament a les
fires. Un any més, se sortejaran 6.000 euros en compres (Gran Sorteig Mollet és
Fira) i s’incorpora un premi nou: Sorteig Cuida’t, en què se sortejaran 750 euros
en tractaments de bellesa i benestar personal. Durant els dies de fira, es podrà

participar en els diferents premis sectorials i, per als infants, es reedita el Concurs
de dibuix infantil, amb diferents categories i premis gentilesa de Decathlon.
A més, en aquesta edició s’aposta per al suport a joves emprenedors i creadors
amb un espai monogràfic que hi haurà per joves i comerços que inclouen, entre
d’altres activitats, una desfilada de moda.

Plataforma de formació online per a comerços
Durant els dies de la fira, l’Ajuntament presentarà un nou projecte que els
comerciants ja tenen a la seva disposició. Es tracta de la plataforma online
“Posa al dia el teu negoci”, on s’ofereix assessorament i formació per al petit
comerç en temes relacionats amb les noves tecnologies. La metodologia seguida
és mitjançant càpsules formatives de temes concrets (comerç electrònic, com
atreure clients a través de les xarxes, anuncis de google, etc) que cada comerç
podrà escollir. Mensualment s’inclourà una nova formació. Aquesta plataforma
es pot trobar a la pàgina principal del web municipal.
L’objectiu d’aquest projecte és facilitar al petit comerç i servei eines i estratègies
que grans cadenes tenen a la seva disposició i que poden ajudar els comerciants
a augmentar la seva visibilitat i competitivitat gràcies a les noves tecnologies.
La plataforma, per a la qual caldrà registrar-se, ja està disponible al web
municipal sota el lema “Posa al dia el teu comerç”.
Adjuntem fotografia i programa de les fires.
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