
NotíciesL’aparador

Guanyadors de la Promoció Comercial d’Estiu 2021, guardonats amb 300 € en vals de compra 
Aquests van ser alguns dels afortunats:

UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE MANRESA - ubicmanresa@ubicmanresa.com

Gràcies! (i seguim)
A la darrera assemblea, els socis de la UBIC van 
decidir apostar per donar continuïtat a la feina feta 
els últims 4 anys, reelegint-nos tant a mi com a bona 
part de la junta anterior per aquesta nova legislatu-
ra. I us dono les gràcies, a tots i cadascun, per con�ar 
de nou en nosaltres.
Fent balanç, veiem per exemple com ens hem 
enfortit en el tracte amb l’administració, i amb 
l’Ajuntament en particular. Gaudim ara mateix d’una 
relació sana, basada en la cooperació, sobretot a 
l’hora de portar a terme la dinamització comercial 
de la ciutat, però també en el respecte a la nostra 
veu, quan es tracta de temes claus, com la mobilitat 
o la inseguretat.
O per exemple, també, podem estar orgullosos 
d’haver treballat per aconseguir un comerç més unit 
cooperant amb altres associacions, tant de Manresa, 
sobretot, com també de la resta de la Catalunya 
central.
Malauradament, els dos últims anys els ha marcat la 
COVID-19, que ens han fet desviar de la direcció 
establerta. Ens hem dedicat a traduir pel comerç les 
restriccions i ajudes de les administracions, hem 
repartit EPIs i hem treballat per la recuperació i 
adaptació d’esdeveniments, tot per aconseguir 
reactivar el sector a la ciutat.
És per això, sobretot, que som aquí una altra vegada, 
perquè no hem fet tot el què volíem fer, i perquè 
aquests primers 4 anys han servit per posar les bases 
però no per arribar a tots els objectius.
Sens dubte entomem aquest encàrrec amb molta 
més experiència, però també amb una situació 
diferent, que ens pot fer canviar, de nou, de rumb. 
Però estic segura que aconseguir un comerç fort i 
unit, s’ho val.
Us torno a donar les gràcies, però aquest cop, per 
avançat. Perquè necessitaré la vostra ajuda perquè 
l’entitat i el comerç en general tiri endavant. I perquè 
sé que hi sereu.

FIRA DE SANT ANDREU, 
AQUEST ANY SÍ!

28 DE NOVEMBRE DE 2021

Després d’un any en què vam haver d’ajornar o 
reduir les principals �res i esdeveniments 
comercials de la ciutat, enguany us convidem a 
participar a la històrica Fira de Sant Andreu amb 
renovada energia i il·lusió. De nou amb els 
comerços oberts, les atraccions infantils i les 
parades d’artesans, ubicades a la places de Crist 
Rei i a Sant Domènec, i al Passeig Pere III

Recuperem també la pista de gel de la plaça de 
Sant Domènec, que romandrà oberta des del 27 
de novembre al 16 de gener. Una atracció que 
no us podeu deixar perdre.

Us convidem a gaudir d’un cap de setmana 
especial a Manresa, preparant les vostres 
compres de la campanya de Nadal i Reis, que ja 
tenim a tocar.

Guanyador: David Cirera
Comerç que va lliurar el premi: 

VIATGES CONCORD

Guanyadora: Aura Prat
Comerç que va lliurar el premi: 

RANGE

Guanyadora: Jasmina Pujol
Comerç que va lliurar el premi: 

ÒPTICA VISIÓ

Guanyadora: Núria Oller
Comerç que va lliurar el premi: 

SALADICH JOIES

Guanyador: Abderrahman Hajji
Comerç que va lliurar el premi: 

SOLANS MÚSICA

Us hi esperem!

Tània Infante Martínez, presidenta de l'UBIC de Manresa.


