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Èxit de participació a la 3a edició de la Fira Comercial
Dilluns 1 de desembre de 2003
La tercera edició de la Fira Comercial de Castellar, celebrada aquest cap de
setmana, ha estat tot un èxit de participació. El nombre de visitants s'ha incrementat
respecte la darrera edició, i també ha estat superior el nombre de comerciants.
Aquest any hi han participat 46 comerços ubicats en 55 carpes ja que alguns
establiments, per manca d'espai, han necessitat 2 carpes. L'acolliment d'un major
nombre de comerciants ha estat possible gràcies a la nova ubicació de la Fira, a
l'espai firal de l'Espai Tolrà, un espai més ampli que permet també, una circulació
més confortable dels visitants. “Tot i que encara no podem donar dades exactes,
la valoració és positiva. La percepció és molt bona. A més, la fira va coincidir
amb la festa a Dani Pedrosa, que va portar més gent que també va entrar a la
fira”, ha explicat el regidor de l'Àrea Econòmica, Jordi Permanyer. Van participar a
la Fira Comercial un total de 46 comerços de diferents sectors, com l'alimentació, el
motor, la decoració, la moda i la informàtica, entre d'altres. A més, a banda de la
vessant més comercial, també es van portar a terme diverses activitats d'animació,
que “van ser tot un èxit de participació. Es van fer totes les activitats previstes i
algunes en cert moments es van desbordar una mica, com el servei de
guarderia i el concurs de dibuix”, ha afegit Permanyer. A banda d'aquestes, també
hi va haver espectacle infantil, xerrades a càrrec de 2 enòlegs, una exhibició
d'aerodance a càrrec d'UBAE, l'actuació dels gegants i grallers de Castellar, ball de
bastons i circuit de cotxes teledirigits.
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