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- Nota de premsa -

L’Ajuntament i les associacions de comerciants
valoren positivament la campanya de Nadal
Les associacions de comerciants de Mollet coincideixen a remarcar una
millora en les vendes i es mostren satisfets de la bona acollida que han
tingut les actitivitats de dinamització.
Les diferents associacions de comerciants i l’Associació de Paradistes del
Mercat Municipal s’han reunit aquest dimarts a la tarda amb la regidora de
Promoció Comercial, Mercè Pérez; la regidora de Promoció de la Ciutat, Carme
Olària i el regidor de Mercats, Joan Daví, per fer balanç de la campanya
comercial de Nadal. La campanya ha estat positiva, ja que s’han millorat les
vendes respecte de l’any anterior.
En aquest sentit, el Mercat Municipal ha quantificat la millora en un 10% més
de vendes, tot i que, tal com explicava la presidenta de l’Associació de
Paradistes, M. Carmen Aguilera, “el major volum de vendes s’ha concentrat
en el darrer moment”. El president de l’Associació de Comerciants Can
Borrell-Plana Lledó, Lluís Farré, també coincidia en què han notat una millora
de les vendes.
Un dels punts més ben valorats de la campanya ha estat el ventall d’activitats
de dinamització, així com la bona acollida que han tingut entre el públic de
Mollet. Així, per exemple, des del Mercat Municipal es destaca el bon
funcionament de la ludoteca infantil i, més recentment, l’alta participació al
sorteig de vals de compra que s’ha fet per Sant Vicenç. El regidor de Mercats,
Joan Daví, destacava que “no hem d’abaixar la guàrdia. Tenim un mercat
que marca centralitat, amb producte fresc i de qualitat i hem de fer que la
gent recordi que a la ciutat hi té un mercat on hi trobarà productes que no
es troben a altres llocs”.
La regidora de Promoció Comercial, Mercè Pérez, ha destacat el bon clima de
treball entre Ajuntament i comerciants i ha explicat que “ara comencem a
treballar en futures campanyes, com establir una sinèrgia amb la
celebració de la Mostra de Titelles i la preparació de Mollet és Fira, els
mesos de maig i juny”.
Actualment, el comerç es troba immers en la campanya de rebaixes. “Les
rebaixes són una mena d’impuls cap a la temporada de primavera que
tots els comerciants esperen”, afirmava la regidora de Promoció de la ciutat,
Carme Olària, la qual també ha explicat que el comerç de Mollet està actiu i
tenen bones sensacions pel que fa a les rebaixes.
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