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Un any més, Mollet és Fira
L’Ajuntament i el teixit comercial de la ciutat han presentat la quarta edició
de Mollet és Fira que a partir del 4 de juny tornarà a convertir Mollet en un
gran aparador d’activitat econòmica. Amb aquesta nova edició, Mollet és
Fira, amb la implicació de 300 comerços, es consolida com un projecte que
implica comerç, teixit associatiu, cultura i ciutat.
La presentació d’aquesta nova edició de Mollet és Fira, a la qual ha assistit una
bona representació del teixit comercial molletà, ha anat a càrrec de l’alcalde,
Josep Monràs, acompanyat de la regidora de Comerç, Mercè Pérez.
A l’acte també hi han intervingut diversos representants del teixit comercial de la
ciutat com Montse Banús de l’Esquella per parlar de Mollet és gourmet, Montse
Bertran de Molletauto per parlar de Mollet és motor i Sara Edge de Escola
Cambridge per parlar de Mollet és comerç i qualitat de vida.
Dels 300 comerços implicats, el 80% són de Mollet i la resta de la seva àrea
d’influència. En aquest sentit, la regidora Mercè Pérez, agraïa als comerciants
la seva implicació, un any més, per participar en una iniciativa que, entre altres
coses, pretén “posar de manifest el bon producte que és fa a Mollet,
producte de qualitat, i ensenyar-lo i oferir-lo als molletans i molletanes així
com a la gent que any rere any ve de fora de Mollet per visitar la Fira”.
De la seva banda, els representants dels comerços agraïen a l’Ajuntament el seu
suport al teixit comercial i que segueixi tirant endavant aquesta iniciativa posant
l’èmfasi en el que representa donar a conèixer els productes de proximitat de
Mollet, crear un ambient amb públic familiar i obrir i fer encara més viva la ciutat.
Així mateix, l’alcalde Monràs, agraïa “l’absoluta predisposició dels
comerciants a participar en aquest esdeveniment” recordant que “Mollet és
una de les ciutats on el darrer any s’han creat més empreses, i una gran
part han estat comerços, i això referma Mollet com la capital comercial del
Baix Vallès”.
Al marge de tota l’activitat comercial i cultural, un any més hi hauran un seguit de
premis i sorteigs com ara el Gran Sorteig Mollet és Fira, El viatge dels teus
somnis, el Premi Mollet és Gourmet – Bon Preu, el Premi Mollet és motor –
NAVDOM + JFC Car Àudio o el Premi Mollet és Qualitat de Vida – Ibis Hotels.
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