MEMÒRIA 2014
La 13a edició de l’Automercat va tenir lloc els dies 12 i 13 d’abri, com ja
és habitual als darrers anys, durant el cap de setmana abans de Setmana
Santa.
Amb 63 cotxes venuts, aquesta darrera edició d’Automercat bat rècords
de vendes, un 20% dels 309 vehicles exposats. Els cotxes venuts no han
anat a parar només a la comarca, sinó que també hi ha hagut
compradors de Terrassa, Torrelavit, Santa Coloma de Cervelló i
Tarragona.

Automercat 2014 ha mantingut el nombre de visitants que acostuma a
tenir aquesta fira-mercat, 3.000 persones han visitat el recinte de Cal
Carner aquest cap de setmana. Els mateixos visitants destacaven el bon
estat dels vehicles exposats, valorant l’ampli ventall d’ofertes, amb
vehicles des dels 6.000 als 40.000 euros, per a tot tipus de butxaca i de
client.
També els expositors valoraven molt positivament aquesta edició i
recorden que a banda de les vendes realitzades aquests dos dies, durant
la setmana se n’acabaran de tancar d’altres que han quedat pendents
durant la fira.
Els organitzadors valoren molt positivament aquesta edició que no va
veure’s afectada per la pluja de dissabte i remarquen, amb un to positiu,
que molts curiosos que només havien vingut a “mirar” marxaven
d’Automercat amb alguna cosa més que una idea.
Durant tot el cap de setmana hi ha hagut un important moviment de
vehicles, interessats que provaven més d’un model abans de prendre la
decisió.

Finalment han estat 63 els cotxes venuts durant la fira, tot i que només
62 butlletes han participat al sorteig dels 1000€, ja que la darrera compra
s’ha fet passades les 8 del vespre de diumenge, quan ja s’havia fet el
sorteig.
L’afortunat ha estat José Antonio Pérez Aguilar que ha comprat un Seat
Exeo a Anoia motors. Lliurà el xec el President de Fira d’Igualda, Joan
Domenech

