Mollet es Fira: Més que comerç de proximitat. Un Model de ciutat.
Torna “Mollet es Fira”, la 8è edició d'aquest esdeveniment torna amb més força i il·lusió que
mai. Els darrers anys han colpejat molt dur al comerç de proximitat i pe tes PYMES. La
pandèmia, la impossibilitat d'apujar persianes, els aforaments limitats, la por a la COVID i els
nous adeptes al comerç electrònic, han fet que negocis de tota mena s'hagin vist en situacions
molt complicades per mantenir vius els seus establiments. Els comerciants de Mollet han lluitat
per sobreviure, per con nuar oberts, per con nuar donant els seus serveis als seus clients, i
s'han adaptat als nous temps i circumstàncies per aconseguir-ho.
Per això, tot el nostre reconeixement per un dels teixits econòmics més importants de la ciutat;
el comerç de proximitat es un pilar molt important a la vida de Mollet, les ciutats s'omplen de
vida no només per viure-hi a les mateixes o pels serveis que ofereixen, sinó també per la
possibilitat d'adquirir tot allò que es requereix sense necessitat de desplaçaments innecessaris,
ni d'acudir a centres massi cats de gent. Els temps que hem viscut ens han ensenyat a com
d'important es valorar una ciutat que compte amb un ventall tan ampli de possibilitats a nivell
comercial, tenim de tot, amb els millors professionals i de la millor qualitat.
Però la importància del nostre comerç va més enllà de dades econòmiques i de la comoditat de
no haver de desplaçar-se, el comerç de Km0 permet crear llaços entre veïns, crea un teixit de
relació humana i personal, promou la cohesió social, en la qual es genera el sen ment de
formar part d'una comunitat.
D'altra banda, el comerç de proximitat també ens ajuda en matèria de sostenibilitat i en
fomentar hàbits de vida saludables; ajuda a crear un Mollet respectuós amb l'entorn, donat
que a causa de les caracterís ques de la nostra ciutat comprar a Mollet a peu és fàcil i ajuda a
evitar l'ús de vehicles contaminants i, per tant, aquest model de comerç ha de ser una aposta
ecològica pels objec us mediambientals del Mollet 30.
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Mollet es Fira és un aparador per 250 establiments, per l'automoció, comerç, alimentació i
serveis, però aquest any més que mai, des de Cs Mollet considerem que és un dia de
reconeixement al seu esforç després d'aquests dos anys de la COVID19 i de reivindicació de
com d'important i bene ciós és apostar pel nostre comerç per guanyar qualitat com a ciutat.

