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NOTA DE PREMSA
El Mercat del Nadal a Potries. Vine i queda’t.
L’Ajuntament de Potries en col·laboració, amb el Mercat del Trenet del Centre de
Desenvolupament Rural “La Safor”, ha organitzat per primera vegada la celebració del
Mercat del Nadal. El diumenge dia 6 en horari de 10 a 14 hores a la plaça del País
Valencià es durà a terme un tradicional mercadet on les associacions i entitats del
municipi, juntament una vintena de paradetes del Mercat del Trenet, oferiran tot
d'elements de motius nadalencs, així com de productes gastronòmics amb la fi de
potenciar el comerç de proximitat.
En la iniciativa participen les confraries de festes del Carme, de la Divina Pastora i de la
Mare de Deu del Pilar, el col·lectiu La Nostra Terra, l’Associació Artísticomusical Sant
Blai, l’AMPA de l’escola, la comissió veïnal d’Ajuda al Refugiat, el Banc d’Aliments,i
ASMISAF, que disposa d’una residència per a disminuïts psíquics a la localitat. A aquesta
extensa oferta caldrà afegir les paradetes pròpies del mercat del Trenet, amb fruites i
verdures ecològiques, menjars i regals elaborats artesanalment. La proposta lúdica per
al matí del diumenge es completarà amb un taller de reciclatge destinat al públic
infantil i la representació d’una obra de titelles.
Per a poder gaudir d’una jornada lúdica i festiva, el Museu de Terrisseria d’Àngel
Domínguez, romandrà obert el diumenge i també el dilluns día 7. Cal recordar que
l’entrada és gratuïta.
L’alcaldessa de Potries, Assumpta Domínguez, ha destacat “la importancia d’aquesta
primera edició del Mercat del Nadal on s’ha volgut primar la presència d'entitats del
poble per tal de donar a conèixer la seua activitat i promocionar el nostre teixit
associatiu.”
Des de l’Ajuntament es preten impulsar així una oferta fonamentada en la combinació
del turisme d’interior,i l’oferta gastronòmica. “És una proposta que llancem als veïns i
saforencs que aquest llarg pont de la Puríssima es queden a casa, i també als visitants
que passen uns dies a les nostres platges perquè ens puguen conèixer i visitar els nostres
productes turístics” .
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