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Actualitat

36 comerços participaran aquest cap de setmana a la 7a Fira
Comercial de Castellar del Vallès

Dijous 22 de novembre de 2007
A les 5 de la tarda del dissabte 24 de novembre es donarà el tret de sortida a la 7a
Fira Comercial de Castellar del Vallès, que se celebra a l'Espai Tolrà. Sota el lema
El gran aparador de Castellar, uns 36 comerços participaran durant el cap de
setmana en aquesta proposta organitzada per l'Associació de Comerciants de
Castellar (ACC) amb el suport de l'Ajuntament. Sectors diversos com l'alimentació,
la moda, la decoració, la floristeria o la perruqueria estaran presents a l'Espai Tolrà
per donar a conèixer els seus productes al públic assistent. A banda de poder
comprar qualsevol dels articles exhibits a la Fira, el públic podrà tastar els productes
dels estands d'alimentació comprant uns tiquets de Degustació i Consumició que es
podran trobar a l'estand de l'ACC. Activitats per a tots els públics A part de les
activitats purament comercials de la Fira, tant dissabte com diumenge s'hi podran
trobar d'altres de caire més lúdic i festiu. Hi haurà un circuit de quads per a nens i
nenes fins a 12 anys i un espai de jocs de taula gegants i llit elàstic Altres activitats
programades durant la 7a Fira Comercial seran, dissabte, un taller infantil de
mosaics i jocs romans, un taller de xocolata a càrrec de Joan Muntada i una sessió
de diafreoterapia. Diumenge, hi haurà una exhibició d'aerodance a càrrec d'UBAE,
tallers infantils de mandales i de mosaics, jocs romans i rellotges de sol, una sessió
gratuïta de Shiatsu i una desfilada de moda juvenil i infantil. A la tarda, la xocolata
tornarà a ser protagonista de la fira amb la xerrada El món de la xocolata a càrrec de
Joan Muntada, guanyador del 3r premi del Concurs Internacional de figures de
xocolata dels anys 2003 i 2004. A més, abans del tancament de la Fira, es sortejaran
10 pernils ibèrics entre tots els assistents que hagin omplert prèviament les butlletes
que es facilitaran a tots els estands. Una altra de les activitats permanents d'aquesta
7a edició serà l'espai Dibuixa la 7a Fira Comercial. Els nens i nenes que retornin la
làmina amb el dibuix de la Fira a l'estand de l'ACC rebran un obsequi. La 7ª Fira
Comercial estarà oberta dissabte de 17 a 21 hores i diumenge de 10.30 a 14 i de 17 a
20 hores.
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