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Estem a punt d’entrar en el període nadalenc. Un 
moment especialment bo per a l’activitat comercial. 
De sempre, és un bon moment per sortir a passejar 
pels carrers, especialment lluïts i preparats per a 
l’ocasió. L’oferta, diversa, inclou un ampli ventall de 
possibilitats per regalar o autoregalar-se un caprici 
nadalenc. Viure aquests dies l’ambient que ofereix la 
nostra ciutat és una magní�ca   oportunitat per 
redescobrir una ciutat comercialment viva i activa, 
on es demostra, una vegada més, la força i la 
pervivència del comerç especialitzat i de proximitat 
que és tradicional a casa nostra.

Avui dia els nous models de compra s’han obert 
signi�cativament, especialment en l’àmbit virtual,  
però la botiga de sempre -més gran o més petita, 
però sempre propera- segueix tenint un paper 
fonamental en la �sonomia i la dinamització urbana. 
Convé, doncs, seguir apostant per l’atenció 
personalitzada del nostre públic, adequant-la a les 
noves necessitats i hàbits. Per això cal  seguir 
treballant per   tornar a ser líders en innovació 
comercial. Fent compatible alhora el servei físic amb 
el no presencial; disposant, doncs, de les dues 
modalitats amb la mateixa atenció. I alhora cercant, 
amb l’ajuda de professionals externs, fórmules 
experimentals que millorin el nostre posicionament 
de bon servei als nostres clients. Creiem que Manresa 
pot esdevenir en un futur no gaire llunyà un espai 
molt adequat (atesa la seva ubicació i la varietat 
comercial) per assajar aquestes noves propostes. Us 
avancem, per tant, la nostra voluntat de començar a 
bastir un centre o espai  de debat i recerca amb la 
ferma voluntat d’avançar cap a aquesta nova línia 
estratègica. Us mantindrem informats. Mentrestant, 
gaudiu d’unes bones compres!

NotíciesL’aparador
DE COMPRES PER NADAL I REIS!

PISTA DE GEL
Un any més, tindrem instal·lada,   a la plaça de Sant Domènec, la 
pista de gel perquè hi pugueu patinar, petits i grans. 

Una activitat lúdica, pròpia d’aquestes dates hivernals, iniciativa de 
l’Ajuntament de Manresa i de la nostra entitat, oberta a tothom. La 
inauguració es va portar a terme el dissabte 24 de novembre i va 
incloure l’exhibició de Sara Alberch, de la secció de patinatge 
artístic del FC Barcelona.

Val a dir que diversos establiments de Manresa + Comerç us poden 
oferir vals per gaudir plenament d’aquesta activitat esportiva. 

Sol·liciteu-los!

GUANYA PREMIS COMPRANT
ALS COMERÇOS DE
MANRESA+COMERÇ I...

Endolceix les teves compres 
amb un bombó exclusiu


