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Actualitat

La 7ª Fira Comercial de Castellar aconsegueix aplegar nombrosos
castellarencs

Dilluns 26 de novembre de 2007
La 7a Fira Comercial de Castellar del Vallès que s'ha celebrat aquest cap de setmana
a l'Espai Tolrà s'ha tancat amb una gran resposta de públic. Sota el lema El gran
aparador de Castellar, prop de 40 comerços han participat en aquesta iniciativa
organitzada per l'Associació de Comerciants de Castellar (ACC) amb el suport de
l'Ajuntament. El president de l'ACC, Joan Anton Juárez, ha fet un balanç positiu del
certamen ja que "els comerciants estan contents perquè s'han trobat nous clients
que, gràcies a la fira, han pogut conèixer els seus serveis". El comerç de
Castellar "és una mica dispers però gràcies a la fira, els visitants s'han pogut
emportar la idea de la varietat que ofereix el nostre comerç". Segons Juárez, les
persones que han vingut a viure a Castellar de fa poc "són potencialment un
element d'activació més del negoci". Sectors diversos com l'alimentació, la moda,
la decoració, els electrodomèstics, els concessionaris de cotxes, la floristeria o la
perruqueria han estat presents en aquesta edició per donar a conèixer els seus
productes al públic assistent. A banda de poder comprar qualsevol dels articles
exhibits a la Fira, el públic han pogut tastar els productes dels estands d'alimentació
comprant uns tiquets de degustació i consumició a l'estand de l'ACC. Els més petits
han pogut participar en un circuit de quads per a nens i nenes fins a 12 anys, en un
espai de jocs de taula gegants i llit elàstic i en diversos tallers. Una altra de les
activitats permanents d'aquesta 6a edició ha estat l'espai Dibuixa la 7a Fira
Comercial i tallers creatius per a infants de fins a 12 anys. Els nens i nenes que van
retornar la làmina amb el dibuix de la Fira a l'estand de l'ACC van rebre un obsequi.
Guanyadors de 10 pernils ibèrics Al tancament de la Fira, es van sortejar 10
pernils ibèrics entre tots els assistents que van omplir prèviament les butlletes que es
van facilitar a tots els estands. Els guardonats van ser Ray Serra, Maria Ruiz, Carlos
Pombo, Ingrid Balasch, Marc Michi, Anna Gili, Ernest Ramon Lamiel, Adela
Garcia, Olga Ceballos i Alfredo Giordon, tots de Castellar del Vallès. El proper
dimecres 28 de novembre a les 21 hores a la seu de l'ACC (Cal Botafoc, C/Sant
Llorenç, 7 ) es farà el lliurament dels pernils.
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