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Comerç, espectacles i animació a la 3a Fira Comercial de Castellar

Dimecres 19 de novembre de 2003
Aquest cap de setmana se celebrarà a Castellar la 3a Fira Comercial, que enguany
aplegarà quaranta-sis comerços. “Fem poble, fem comerç. Descobreix el gran
aparador de Castellar” és el lema d'aquesta proposta lúdico-comercial que arriba de
la mà de l'Associació de Comerciants. "Amb iniciatives com aquesta el que es
pretén és donar a conèixer el comerç local als castellerencs i així evitar que la
gent se'n vagi a fora a realitzar les seves compres", ha explicat la dinamitzadora
de l'Associació de Comerciants de Castellar, Carme Masqué. Aquesta tercera edició,
igual que l'any passat, coincideix amb l'arrencada de la Campanya de Nadal. "L'any
passat ja ens va anar molt bé que la Fira es fes per aquestes dates, d'aquesta
manera propiciem les primeres compres nadalenques", ha afegit Masqué.
L'Espai Tolrà és el lloc escollit per ubicar les parades de tots els comerços
representats. "Hi ha comerços que a causa del volum de la seva exposició han
demanat posar-hi més d'una carpa" ha explicat Masqué. La Fira, que aplegarà un
total de 55 carpes. Sectors com ara el de l'alimentació, moda, hostaleria, floristeria,
perruqueria, informàtica, automovilístic, entre d'altres, hi seran representats en
aquesta Fira que obrirà les seves portes al públic el dissabte, 29 de novembre, de les
17 a les 20h. El diumenge els castellerencs podran visitar tots aquests expositors
comercials de 10 a 14h i de 17 a 20h. La Fira serà, per sobre de tot, una gran festa.
Durant tot el dissabte i el diumenge tindran lloc tot un seguit de propostes lúdiques.
Pel primer dia inaugural hi ha previst un espectacle infantil-juvenil amb el grup
Picasoca, un Globus Aerostàtic, i com a novetat respecte l'edició del 2002, una
presentació i tast de Bodegues Roger Goulart a càrrec de l'enòleg, Josep Valls. Al
llarg de tot el diumenge, també hi ha previstes moltes activitats lúdiques com ara
una exhibició d'Aerodance a càrrec d'UBAE, una actuació dels Gegants i Grallers de
Castellar, una demostració de Ball de Bastons, tallers creatius, circuit de cotxes
teledirigits, entre d'altres. Enguany es tornarà a repetir l'activitat “Dibuixa la 3a Fira
Comercial”. "Se li demanarà a cada nen que vulgui participar en aquesta
activitat que dibuixi la Fira tal i com la veu. L'Associació obsequiarà cada
dibuix fet", ha subratllat Masqué. També s'habilitarà una guarderia on els més
menuts podran jugar mentre els pares es passegen per la Fira. Un altre dels atractius
de la Fira Comercial serà la venda permanent de Tiquets de Degustació i
Consumició. "El públic podrà adquirir els tiquets a la Carpa de l'Associació i
bescanviar-los per qualsevol producte d'alimentació que més els agradi", ha
explicat Masqué. També hi haurà la possibilitat de participar en el sorteig de 46
regals, un per cada establiment representat. Altres novetats d'aquesta Fira fan
referència a una desfilada de moda infantil i juvenil a càrrec de diversos comerços
del poble i a una primera Mostra de cotxes Tunning. "Pensem que totes aquestes
activitats crearan molta expectació. La Fira comercial ha d'intentar emocionar
i il·lusionar a tot el poble" ha destacat Masqué. La Fira Comercial compta amb el
suport de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.
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