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Tres anys sense Fira de Nadal        María Dolores Miralles 
Per tercer any consecutiu el govern municipal del tripartit torna a vetar 
el Mercat de Nadal, no ho podem entendre de cap de les maneres 
perquè tots els ajuntaments de les nostres comarques potencien els 
mercats locals perquè es creuen que aquest tipus d’actuacions 
fomenta el desenvolupament comercial de la ciutat, per això aquesta 
decisió arbitraria no la entenem, perquè al regidor de comerç sempre 
se li ompli la boca en afirmar que “l’Ajuntament de Vinaròs dona 
suport a totes les iniciatives que incentiven la nostra activitat 
comercial.  
 
Caldria que el regidor dones explicacions a la ciutadania, perquè ell 
sempre presumeix de practicar una política nova que consisteix en no 
intervindre en el comerç local; malgrat això se’l carrega per segona 
volta. No ho entenem ni podem comprendre, con una persona amb 
tant poc seny estigue al capdavant d’un sector vital per a la nostra 
ciutat, ja que, con suposo que sabran no tenim ni industria ni un fort 
sector primari. 
 
Quan li preguntarem  per la fira ens contestà que no era rendible, que 
l’Ajuntament perd diners, i que només beneficiava a pocs comerços 
de Vinaròs. Es que aquestos no paguen impostos? Se’ls ha invitat 
aquest any si volen participar en la fira?, a buscar solucions al 
problema que ell havia creat?(carregar-se el mercat de Nadal) 
 
Per què li molesta al senyor Fontanet i al tripartir que ho permet, que 
el Mercat que fan forners, pastissers... del nostre poble, com diu ell, 
en diferents fòrums “es facin rics? Ens volen fer creure que no es 
rendible, que no es assumible per part de l’Ajuntament; falten a la 

veritat ja que les despeses que pot generar el Mercat de Nadal es 
recuperen en part gràcies a la reactivació de visites al mercat local. 
 
No son bons temps per el comerç, comprar a Vinaros costa diners; el 
PVI ja ha demanat al tripartir en diferents plenaris durant el torn de 
precs i preguntes que estudien la possibilitat de liberalitzar la zona 
blava en dissabtes per la vesprada y durant la campanya de Nadal, ja 
que motls del possibles compradors romanen a les grans superfícies . 
Creiem fermament que no fent el Mercat de Nadal estem perdent un 
reclam per als nostres comerços. No entenem ni comprenem que el 
regidor de comerç es negui a fer-la. 
 
Només empra excuses per no tirar-la endavant . El Mercat de Nadal, 
encara que petit, podríem trobar una gran varietat de productes del 
nostre poble, a més a més, també era un mercat solidari, perquè un 
dels estant es deixava a Càritas per recollir aliments, activitat 
importantíssima en el temps que corren amb tantes necessitats. No 
poden entendre-ho de cap de les maneres, perquè tots els partits 
polítics portaven en el programa un pla d’emergència social; també cal 
dir que aquest mercat s’havia consolidat con punt de referència i 
atractiu pels vinarossencs i pels visitants. 
 
El convidem a que degut a la evidencia de la seua falta de 
coneixements, tant professionals com de la realitat econòmica del 
nostre poble, renuncie a la seua acta i marxe cap a casa. Li farà un 
gran favor a tors els comerciants que lluiten cada dia per mantindre el 
seu negoci. 
 


