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El cap de setmana del 13, 14 i 15 de maig la UBIC organitza una nova edició 
de la Fira de l’Ascensió de Manresa, una de les �res tradicionals de la ciutat 
i una dels esdeveniments comercials més importants de la ciutat.

La Fira comptarà amb un primer espai a la plaça Sant Domènec d’artesans 
alimentaris, amb parades de formatges, caramels naturals, txacolí i sidra, 
embotits, elaboració i venda de pa, coques, olis, empanades i olives 

Un segon espai, a la plaça de Crist Rei, comptarà amb parades de roba i 
complements i artesania, com samarretes de cotó orgànic personalitzades, 
quadres i joies, espelmes fabricades en cera vegetal, bijuteria, minerals, 
ebanisteria, sabons, i un llarg etcètera.

A aquestes parades s’hi sumarà la Fira del Bonsai, que serà al Passeig 
davant de la Biblioteca del Casino i de jocs de �ra al llarg de la resta de 
trams del Passeig.

Una nova data comercial per la ciutat

Després de gairebé 10 anys, la Fira de l’Ascensió se celebrarà en una data 
diferent de l’Expobages. La voluntat de fer-ho de manera separada és la 
d’afegir una nova oportunitat comercial per la ciutat i la de preservar una 
identitat pròpia per Fira. 

L’Expobages és un esdeveniment que omple la ciutat de visitants i proba-
bles clients, i que per tant ja compleix els mateixos objectius que la Fira. Per 
evitar aquest solapament, per preservar la identitat pròpia i comercial de la 
Fira i per afegir una nova oportunitat comercial als establiments de la 
ciutat, aquest any la Fira de l’Ascensió se celebra de manera independent, 
els dies 13, 14 i 15 de maig. 

Integrada a la campanya Tu fas Manresa impulsada per l’Ajuntament, la 
UBIC i la resta d’associacions de comerciants de la ciutat.

Comerços guanyadors de 2 entrades pels partits del Bàsquet Manresa (esteu atents a les xarxes socials dels comerços associats, perquè les estan sortejant)

Fira de l’Ascensió de Manresa
13, 14 i 15 de maig

La Fira de l’Ascensió s’inclou aquest any a la campanya 
comercial Tu Fas Manresa, que omplirà la ciutat 

d’activitats tots els caps de setmana de maig.

La campanya l’organitza l’Ajuntament de Manresa, la 
UBIC i la resta d’associacions de comerciants.

Trobareu tota la informació a
www.manresaméscomerç.cat


