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SHOPPING NIGHT MANRESA 2019
Dissabte 28 de setembre - de 20 h a 24 h
De la plaça d’Espanya al Centre HistòricD

El proper 28 de setembre tindrà lloc la vuitena edició de la Shopping Night manresana. 
L’activitat nocturna (de les vuit del vespre a les dotze de la nit) ludicocomercial del centre de la 
ciutat de Manresa. És un dels principals esdeveniments comercials de l’any, durant el qual el 
carrer s’omple de compradors i activitats. 

Enguany la UBIC, juntament amb les associacions de comerciants de tot el recorregut, presenta 
una programació d’activitats completa i per a tots els públics, on tothom podrà trobar la seva 
opció de compra. Un circuit que travessa el passeig de Pere III i el carrer d’Àngel Guimerà, 

 encerclant i travessant el Centre Històric de 

Una de les novetats importants de la Shopping Night d’enguany és que presenta activitats 
que proposen que la nostra compra sigui feta amb responsabilitat i a consciència. Comprar a 
prop, pensar d’on ve el producte i quina vida li donem és una manera de ser més feliços 

planeta Terra.

Per això, dins de la quinzena d’activitats programades en places i espais oberts del recorregut 
i de les sorpreses que els  hi tenen preparades, en destaquem dues 
accions. 

A la plaça d’Europa, la Restart Party, una trobada on podreu portar els vostres aparells 
espatllats i tècnics voluntaris us ajudaran i us ensenyaran a donar-los una segona vida. La 
deixalleria de Manresa hi col·laborarà també visibilitzant l’impacte del consum en els residus 
que generem. 

A la terrassa del Kursaal,
Espai Gastronòmic i la Cervesa Guineu. Una oportunitat per degustar cerveses i menjars de 
proximitat i d’alta qualitat. Entrades a la venda al restaurant del Kursaal.

Us convidem a gaudir, doncs, d’una marató comercial única 
i diversa per fer ciutat amb nosaltres!

Tota la informació, a les xarxes socials de Manresa+Comerç @manresacomercial

1.  CRIST REI Vine a ballar! @swing_manresa

2.  TERRASSA DEL KURSAAL Kursaal Artesanal - Fira de cervesa artesana 
 @kursaal_restaurant @cervesaguineu

3.  GUIMERÀ Escenari Guimerà: música ambient i punt gastronòmic a càrrec 
 del comerç del carrer. @guimeracomerc

4.  SANT DOMÈNEC Espai Segur: demostració dels serveis d'emergència I
 nternational Police Association Bages

5.  URGELL Urgell Mon Amour: recreació del París bohemi @urgellcomerc

6.  BORN Punt Vermell Jazz @vermellmanresa

7.  PLANA DE L'OM Xocolatada amb música en directe 
 @carrernoumanresa @born_laplana_shopping

8.  PLAÇA MAJOR
 participatiu per a mascotes + Curtmetratges a la fresca @sadc_manresa

9.  PLAÇA D’EUROPA Restart Party: reparació d’aparells espatllats @lacodornella

10.  PLAÇA DEL MERCAT PUIGMERCADAL Tapes i música d'ambient 
 @mercatpuigmercadal

11.  PASSEIG PERE III, 1r tram  Exposició de vehicles @manresacomerci


