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Els concessionaris oferiran preus especials i facilitats de pagament als possibles compradors

Els organitzadors confien, però, que hi haurà un bon nombre de vendes 

Una fira amb la crisi de rerefons
La Fira del Vehicle d’Oca-

sió i Quilòmetre Zero arren-
ca aquest dissabte amb unes 
expectatives força condicio-
nades per la situació econò-
mica actual. El nombre d’ex-
positors és el primer factor 
on la crisi s’ha deixat notar. 
Si l’edició del passat any va 
comptar amb la participació 
de nou concessionaris auto-
mobilístics, la fira d’enguany 
ha vist reduït el nombre d’ex-
positors fins a cinc. 

Malgrat això, la gerent 
dinamitzadora de Sant 
Celoni Comerç, entitat 
organitzadora de la fira, no 
vol perdre l’optimisme. Eva 
Cabrera confia que la fira 
acabarà amb un bon índex de 
vendes perquè “en moments 
de dificultat, els compradors 
s’aboquen als vehicles d’oca-
sió. A més, per les edicions 
anteriors sabem que els visi-
tants vénen amb una inten-

ció de comprar molt ferma”. 
Cabrera també ha corrobo-

rat que les vendes de cotxes 
a Sant Celoni han baixat 
considerablement. “Els con-
cessionaris ens parlen d’una 
disminució del 30%, però cal 
apuntar que es mantenen les 
vendes de vehicles de luxe i 
d’ocasió”, diu Eva Cabrera. 
És per això que els organit-
zadors i expositors de la fira 
s’estimen més no aventurar-
se en previsions i mantenen 
la confiança que aquesta fira 
serveixi d’embranzida al sec-
tor local. 

Molt pEr Escollir

D’ofertes i promocions no en 
faltaran. Tots els expositors 
esperen captar l’interès dels 
possibles compradors amb 
preus especials, facilitats 

de pagament i, sobretot, 
presentant un assortit molt 
ampli de vehicles, tant 
d’utilitaris com de vehicles 
comercials, tot terrenys o 
monovolums. 

Els expositors 
presentaran un 
assortit ampli de 
vehicles

Aquesta setena edició de 
la Fira del Vehicle d’Ocasió 
comptarà també amb una 
novetat que de ben segur 
atraurà la curiositat dels 
visitants. Es tracta de la 
presència de Bicicletas JM, 
una petita empresa de Sant 
Celoni que exposarà una 
gamma de tricicles molt 
especials i que, a més, posarà 
a disposició dels visitants un 
circuit per tal que puguin 

provar i gaudir durant una 
estona d’aquests originals 
vehicles.

Amb gairebé 3.500 metres 
quadrats de superfície d’ex-
posició i uns 120 vehicles 
en oferta, la Fira del Vehicle 
d’Ocasió i Quilòmetre Zero 
tornarà a ser aquest any un 
autèntic aparador a l’aire 
lliure. Malgrat que s’ha redu-
ït el nombre d’expositors, els 
concessionaris participants 
han volgut mantenir una 
completa gamma de vehicles 
per intentar assegurar un 
bon nivell de vendes.

La fira se 
situarà a una 
zona amb 
presència de 
concessionaris

L’edició d’enguany estrena 
una nova situació, fora del 
nucli urbà, al quilòmetre 
57 de la comarcal C-35, 
una zona tradicionalment 
lligada a la presència de 
concessionaris. Han estat els 
mateixos expositors qui, fa 
només dues setmanes, van 
suggerir als organitzadors 
el canvi d’emplaçament 
per qüestions operatives i 
per millorar la mobilitat, 
tant dels vehicles en 
exposició com dels visitants 
de la fira. Eva Cabrera 
explica que fer la fira al 
carrer Esteve Cardelús, al 
centre de la població, com 
fins ara, portava moltes 
complicacions i que “a la 
nit, s’havien de retirar 
els vehicles exposats per 
deixar lliures els guals, així 
com assegurar un passadís 
per l’entrada i sortida dels 
veïns”. 

Des de l’Unió de Botiguers 
creuen que la nova situació 
de la fira també serà posi-
tiva de cara a atraure més 
visitants. “Estarem a peu 
de carretera, en un tram de 
molta circulació, i segur que 
molta gent que va de pas s’hi 
aturarà. Fer aquest canvi en 
l’últim moment ens ha por-
tat un volum extra de feina 
i haver de córrer molt, però 
serà molt beneficiós per als 
expositors i per als visitants”, 
comenta la gerent dinamitza-
dora, Eva Cabrera. 
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