Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Mollet tornarà a celebrar Mollet és Fira, en tres cites
sectorials durant el mes de juny
Després de l’èxit de la primera edició de Mollet és Fira, enguany
l’Ajuntament tornarà a impulsar aquest nou model firal de comerç al
carrer amb la celebració de tres fires sectorials durant el mes de juny.
Fruit de l’acord entre l’Ajuntament de Mollet i el teixit comercial de la ciutat,
l’any 2013 va néixer el projecte Mollet és Fira, que reconvertia el model de Fira
Mollet per adaptar-lo al moment econòmic actual i afavorir la participació del
comerç i els serveis de la ciuitat. L’èxit de la primera edició, tant d’establiments
comercials com de públic, ha fet que enguany es repeteixi aquest model firal de
comerç directe a l’aire lliure.
Així, la segona edició de Mollet és Fira es composarà de 3 fires sectorials que
es repartiran durant els caps de setmana del mes de juny de la següent
manera:
 Mollet és Fira Gourmet (alimentació i restauració): 31 de maig i 1 de
juny, a la plaça Major.


Mollet és Fira Motor (automoció i empreses relacionades): 14 i 15 de
juny, a l’avinguda de la Llibertat i pl. Major.



Mollet és Fira Comerç i Qualitat de vida (comerç i empreses de
serveis relacionats amb la salut, el benestar, l’oci...): 28 i 29 de juny, al
parc de les Pruneres i la rambla Balmes.

Així mateix, les fires aniran acompanyades per diferents sorteigs, promocions i
premis que durant tot el mes oferiran els establiments participants a Mollet és
Fira.
Fins al 10 de maig és obert el termini d’inscripció per a tots els establiments de
comerç, serveis, restaurants, etc, que vulguin prendre part en alguna de les
fires sectorials. Cal adreçar-se a l’empresa municipal Mercamollet, SL, de
dilluns a divendres, de 8.30 a 16 h (Tel. 93 579 06 40 o c/e
mercamollet@molletvalles.cat).
Adjuntem cartell.
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