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

Us fem saber que del 19 al 23 de març la Generalitat de 
Catalunya organitza la segona edició de la Setmana del 
Comerç, en què durant aquests dies s’organitzaran accions 
de dinamització comercial, que concentrarà en pocs dies 
un bon nombre d’esdeveniments de promoció, intercanvi 
d’idees i experiències o, senzillament, espais de trobada 
arreu del territori català.

APARADORS DE MUSEU

Des de Manresa + Comerç ens hi adherim amb una acció divulgado-
ra de l'exposició temporal "Del PTV  al TDK", que es troba al Museu 
de la Tècnica de Manresa. Part, doncs, del seu interessant fons 
museístic es podrà veure també en diverses botigues de la ciutat.

Aquesta exposició, repartida pels aparadors dels nostres comerços, 
tindrà elements i mobiliari històric identi�catiu de Manresa, que ens 
portarà a fer un viatge en el temps i a recordar i recuperar una època 
ja passada. L’exposició s’estructura en diferents àmbits de la vida 
quotidiana i mostra, a partir de fons de peces guardades al Museu i 
d’altres fons, una gran varietat d’objectes i situacions que formen 
part de l’imaginari col·lectiu de la ciutadania manresana com el mític 
PTV, les cadires de la Rosita, el sifó de la BECMAN  o la llibreta 
Guardiola de Caixa Manresa, entre d’altres. 

A partir de l’anàlisi del temps lliure, de l’ensenyament, del treball, del 
poder i de l’evolució de la ciutat es pretén que la gent recordi amb 
l’ajuda d’objectes i ambient de tot tipus d’imatges, fets, situacions, 
vivències, sentiments, etc. De la Manresa en blanc i negre dels anys 
quaranta a la Manresa en color de la dècada dels noranta.

Els comerços que vulgueu exposar algun element al vostre aparador, 
cal que us poseu en contacte amb nosaltres al 93 872 93 15 o bé a 
ubicmanresa@ubicmanresa.com

FIRA FORASTOCKS,
DIUMENGE 4 DE MARÇ
De les onze del matí a les vuit del vespre, 
juntament amb atraccions infantils. I, com a 
novetats, un servei gratuït d’assessorament 
d’imatge personal i les actuacions musicals 
de diversos grups d’alumnes del Conserva-
tori de Música de Manresa

Compartir una estona amb algú que ens pugui 
explicar la seva experiència professional per conèixer 
noves visions del comerç avui, és la proposta d’un nou 
cicle de xerrades. 

L’estrenem amb Jordi Manero, que ens explicarà la 
seva interessant, reeixida i innovadora proposta 
empresarial d’obrir una botiga on-line 
(www.claudiaandjulia.com) 
a partir de la seva botiga física, Elde Servei.

L’acte tindrà lloc el proper dijous 8 de març, 
a les 15.30 h a la sala Catalunya de la Cambra 
de Comerç de Manresa. 

Si esteu interessats a assistir-hi, 
contacteu amb la nostra secretaria, al 

93 872 93 15 
o bé a 

ubicmanresa@ubicmanresa.com


