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Actualitat

La 4a Fira d'Estiu i la 4a Trobada de Puntaires es va traslladar a
l'Espai Tolrà per la inestabilitat del temps

Dilluns 6 de setembre de 2004
L'Espai Tolrà va ser l'escenari ahir diumenge, 5 de setembre, de la 4a Fira d'Estiu
organitzada per l'Associació de Comerciants de Castellar, que va comptar amb el
suport de l'Ajuntament. A més, en aquest mateix escenari es van celebrar ahir la 4a
Trobada de Puntaires i el 1r Esmorzar de Cansaladers de Castellar. La inestabilitat
del temps va fer canviar d'ubicació aquestes activitats, que inicialment s'havien de
fer a la plaça Major. Amb tot, va ser una petita festa del comerç i l'artesania que va
aplegar a l'Espai Tolrà, un bon nombre de consumidors i curiosos de les puntes. El
canvi d'ubicació va suposar un lleuger descens de públic assistent i de participació a
les activitats organitzades pels comerciants i les puntaires. "Hi va haver gent, tot i
que una fira del comerç com la Fira d'Estiu és millor fer-la a l'aire lliure i en
un espai obert i cèntric com la plaça Major, que no pas en un recinte tancat
com és l'Espai Tolrà. Tot i així, la valoració és molt positiva", ha manifestat el
regidor de promoció de la vila de l'Ajuntament de Castellar, Jordi Permanyer. "A
més, la coincidència de diferents activitats en un mateix escenari, també va
afavorir que el públic fos heterogeni i que vingués gent també de fora del
municipi", ha afegit Permanyer. La valoració també és positiva per part dels
comerciants de l'Associació de Comerciants de Castellar, que van aprofitar la Fira
d'Estiu per desfer-se d'una part dels estocs de la temporada de rebaixes. Pel que fa a
la 4a Trobada de Puntaires de Castellar hi van participar unes 130 persones. Entre
35 i 40 de les puntaires que hi van participar eren de Castellar, i les noranta restants
provenien de diversos punts de Catalunya, com Igualada, Lleida, Sabadell, Terrassa,
Santa Eulàlia de Ronçana, Vacarisses i Caldes de Montbui. Per la seva banda, els
cansaladers del poble van repartir entre els castellarencs 600 entrepans de botifarra.
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