Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

L’Ajuntament i els comerciants lliuren els premis de
Mollet és Fira Comerç i Qualitat de Vida
En un acte que ha servit per clausurar i valorar l’edició d’enguany de Mollet
és Fira, la regidora de Comerç, Mercè Perez, i els presidents de les
associacions de comerciants de Mollet han lliurat els 6 premis de 1.000
euros per comprar als comerços de la ciutat i els 4 premis Hotel IBIS.
Des de l’Ajuntament, la regidora de Comerç, Mercè Perez, ha valorat
positivament la darrera edició de Mollet és Fira Comerç i Qualitat de Vida “per
l’alta participació, molt per sobre de la dels altres anys, i per la implicació
dels comerciants que al marge del suport municipal han mostrat en tot
moment iniciativa pròpia”. La regidora ha afegit que l’Ajuntament “defensa
aquest model de Fira en el que el petit comerç també hi té cabuda alhora
que transcendeix més enllà de Mollet convertint la ciutat en un nucli
comercial del Baix Vallès”.
En referència a la forta calor que ha fet enguany, Mercè Perez ha anunciat que
l’Ajuntament es reunirà amb els comerciants “per estudiar la possibilitat de fer
la Fira només un dia en una franja horària que podria anar de la tarda fins a
la matinada per evitar les hores en les que fa més calor”. Un altre possible
canvi podria afectar, en aquest cas, a la fira de Motor, ja que la pretensió de
l’Ajuntament és unificar més els espais que acullen les exposicions i el mercat.
De la seva banda, en nom dels comerciants, Salvador Rovirosa, president de
l’Associació de Comerciants de Berenguer III, ha parlat d’una Fira “excepcional,
en la que hi ha hagut moltes vendes demostrant que Mollet aposta pels
productes de proximitat afegint un plus perquè la gent compri a la seva
ciutat”.
La resta de comerciants assistents a l’acte han estat Lluís Farré, president de
l’Associació de Can Borrell-Plana Lledó, Francisco Chacón, president de
l’Associació de Comerciants de Riera Seca, Toni Tantiñà, vicepresident de
l’associació de Paradistes del Mercat Municipal i, en nom de l’Hotel Ibis Mollet, la
seva directora M. Carmen Ortigosa.
(adjuntem fotografies)
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