
                                                                                                             
Núm. 3107   –   21 de Desembre de 2019                                     

Un any més sense Fira de Nadal       Maria Dolores Miralles 
 

Un any més, el govern municipal torna a vetar el mercat de Nadal. 

No ho podem entendre de cap de les maneres perquè tots els 
ajuntaments de la nostra comarca potencien els mercats locals, ja que 
es creuen que aquest tipus d’actuacions fomenten el 
desenvolupament comercial de la ciutat. Per això aquesta decisió 
arbitrària , no l’entenem, perquè a la regidora de comerç sempre se li 
ompli la boca en afirmar.” L’Ajuntament de Vinaròs dóna suport a totes 
les iniciatives que incentiven la nostra activitat comercial”.  

Caldria que la regidora donés explicacions a la ciutadania, perquè no 
entenem ni podem comprendre com, no s’aposta per aquestes 
iniciatives en què Vinaròs va ser pionera, i ens hem endarrerit 
respecte als pobles veïns. El comerç segons l’equip de govern, és un 
sector vital per a la nostra ciutat, ja que, com suposo que sabran, no 
tenim ni industria ni un fort sector primari.  

Tampoc s´ ha invitat aquest any als comerços per si volien participar. 
Ni tan sols s’han fet reunions amb les persones que fins aleshores 
havien articipat en la fira, per a buscar solucions i possibles 
alternatives. 

Què els molesta al govern municipal? Ens volen fer creure a la 
ciutadania que no és 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 al comerç, comprar a Vinaròs costa diners; el 
PVI ja va demanar en l’anterior legislatura en diferents plenaris durant 
el torn de precs i preguntes que estudien la possibilitat de liberalitzar 
la zona blava en dissabtes durant la campanya de Nadal, ja que molts 
dels 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 es neguen 
a fer-lo. 

Només empren excuses per no tirar-la endavant. Al Mercat de Nadal, 
encara que era petit, podíem trobar una gran varietat de productes del 
nostre poble. A més a més, també era un mercat solidari, perquè un 
dels estands, es deixava a Càritas per recollir aliments, activitat 
importantíssima en els temps que corren amb tantes necessitats. 
També cal dir que aquest mercat s’havia consolidat com punt de 
referència i atractiu pels vinarossencs i pels visitants.  

Per tots aquests motius, els demanem, que es posen les piles, que 
situen el nostre poble al lloc que li correspon i que amb el pas del 
temps hem perdut. Hi ha tres ciutats culturals dels nostres voltants 
que s’estan convertint en punts de referència comarcal. Comencen a 
treballar de valent, perquè tenen l’obligació de donar suport al nostre 
comerç, per el que genera el comerç de proximitat, molts llocs de 
treball. Els xicotets comerciants fan un gran esforç per donar un servei 
de qualitat dia a dia, i mantindre el seu negoci, en uns moments 
complicats per a tothom. 

 


