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Actualitat

Castellar acollirà la 4a Fira Comercial els dies 27 i 28 de novembre

Dijous 25 de novembre de 2004
El cap del setmana del 27 i 28 de novembre, el Recinte Firal de l'Espai Tolrà de
Castellar del Vallès, acollirà la 4a Fira Comercial, sota el lema "Fem poble, fem
comerç. Descobreix el gran aparador de Castellar". Aquesta proposta lúdico-
comercial que enguany aplegarà quaranta cinc comerços del poble, arriba, un cop
més, de la mà de l'Associació de Comerciants. Sectors diversos com l'alimentació,
la moda, l'hostaleria, la floristeria, la perruqueria o l'informàtica oferiran els seus
productes al públic assistent amb la voluntat de donar a conèixer, segons la
dinamitzadora comercial Carme Masqué, "els productes comercials del nostre
poble". En aquest sentit, a banda de tenir la possibilitat d'adquirir qualsevol dels
productes exhibits de cadascun dels establiments, el públic podrà tastar els
productes dels stands d'alimentació amb la compra d'uns tickets degustació i
consumició. La Fira serà, per sobre de tot, una gran festa. Tant dissabte com
diumenge, es faran diferents activitats. Hi haurà moltes activitats dirigides pel
públic més infantil com ara: tallers creatius i de dibuix, un globus Aerostàtic,
l'actuació del Ball de Bastons, exhibicions de Tai Txi Txuan o d'Aerodance,
xerrades i espectacles infantils. Altres atractius de la Fira Comercial seran la Segona
Mostra de Cotxes Tunning i el sorteig de 45 regals, de cadascun dels establiment
participant. "El públic assistent només haurà d'omplir una butlleta i participar
en el sorteig dels regals que es farà diumenge a la tarda", ha explicat, Masqué.
La iniciativa compta amb el suport de l'Ajuntament de Castellar. La Fira obrirà les
seves portes al públic el dissabte 27, a les 17.00 h, amb la inauguració per part de
les autoritats, i tancarà a les 21:00h. El diumenge estarà oberta de les 10:00 a les
14:00h i de les 17:00 fins a les 20:00h.
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