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S'inaugura la 7ª Fira Comercial, el gran aparador de Castellar

Dissabte 24 de novembre de 2007
Aquesta tarda s'ha inaugurat la 7ª Fira Comercial, que se celebra fins demà a l'Espai
Tolrà organitzada per l'Associació de Comerciants de Castellar (ACC) amb el suport
de l'Ajuntament. Gairebé 40 comerços de sectors tan diversos com l'alimentació, la
moda, la decoració, els regals, la floristeria o parament de la llar es donen cita a
l'espai firal. La fira ha estat inaugurada per l'alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi
giménez, el president de l'ACC, Joan Anton Juárez, el president de la Comissió de
Comerç Interior de la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell, Carles Marlés, i la
coordinadora d'accions territorials a Barcelona del Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat, Roser Cavaller. El president de l'ACC ha
volgut assenyalar en gran esforç dels comerciants per ser present a la fira i ha
destacat que "el comerç de proximitat ha avançat en qualitat i servei" fins al
punt que no cal marxar de Castellar "per anar a comprar". La representant de la
Generalitat ha volgut fer referència al nou context econòmic en què es mou el
comerç "marcat per la globalització i per les noves necessitats del consum".
Dins d'aquesta situació, Cavaller ha esmentat els diferents incentius que ofereix als
comerciants per dinamitzar els seus establiments i poder aconseguir així "barris
amb més comerç i cohesió". L'alcalde de Castellar ha tancat el torn de parlaments
agraint la tasca de l'ACC en el muntatge de la fira "demostrant així la seva
implicació en el municipi i fent valer que té un teixit important". Giménez ha
destacat que un dels objectius de l'Ajuntament passa per reforçar la col•laboració
amb el món del comerç. Activitats fins diumenge a la tarda 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. Els visitants, a més de
poder comprar qualsevol dels articles exhibits a la Fira, poden tastar els productes
dels estands d'alimentació comprant uns tiquets de Degustació i Consumició que es
podran trobar a l'estand de l'ACC. Altres activitats programades que s'han pogut
veure aquest dissabte han estat un taller infantil de mosaics i jocs romans, un taller
de xocolata a càrrec de Joan Muntada i una sessió de diafreoterapia.
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