
NotíciesL’aparador

L’agenda

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

RETORN AL
DIA A DIA

Som a l’inici d’una nova temporada. Després de 
les vacances d’estiu encarem la tardor amb 
renovades energies per tal de seguir oferint el 
millor servei als nostres clients. I ho fem amb 
Firastiu, per tal de rematar els estocs de 
determinats productes a un preu immillorable.
I preparant, naturalment, la campanya de 
Nadal que té, a casa nostra, la Fira de Sant 
Andreu com a tret de sortida.

Portem un any i mig amb grans di�cultats a 
causa de la pandèmia global que ens ha caigut 
al damunt. A poc a poc la situació ha anat 
millorant en gran mesura i ja hem fet nostres i 
habituals uns protocols bàsics d’higiene i de 
seguretat amb els quals haurem de conviure 
encara molt de temps. És per això que 
convidem tothom, amb la mesura del possible 
i amb les lògiques prevencions, a fer una vida 
normal. El comerç ha demostrat estar, en 
general, a l’alçada, de manera que us convidem 
a visitar-nos i gaudir de les possibilitats que us 
oferim per adquirir tot allò que necessiteu o us 
ve de gust. Ben a prop vostre hi som per 
servir-vos. 

Us esperem!

18 i 19 de setembre, Fires de setembre. 
Artesania, alimentació, liquidació d’estocs de roba 
i complements, cotxes d’ocasió... 

A partir del 15 de novembre, promoció d’hivern de la UBIC.
Comprar a les botigues de la UBIC té premi! 
Sortegem entre la nostra clientela 20 vals de 300 euros! 

29 de novembre: Fira de Sant Andreu i encesa de llums. 
La Fira dona el tret de sortida de la campanya de Nadal.

A partir del 29 de novembre, Pista de Gel. 
A la plaça Sant Domènec, la pista de Gel converteix 
Manresa en la ciutat més nadalenca!

Desembre: campanya nadalenca 

Cap de setmana de fires
a Manresa
Aquest cap de setmana Manresa s’omple de �res 
amb la Firastiu i la Fira Setembre.

Durant tot el cap de setmana la Fira Setembre omplirà la 
plaça Sant Domènec i els primers trams del Passeig de para-
des d’artesania i alimentació. I el diumenge, la Firastiu aple-
garà al tercer tram del Passeig la liquidació d’estocs de les 
millors botigues de Manresa i una exposició de cotxes d’oca-
sió. En aquest últim tram també hi haurà un in�able pels més 
petits.

- Dissabte i diumenge 18 i 19 de setembre, Fira Setembre  
 d’artesania i alimentació. A la plaça Sant Domènec 
 i primer  i segon tram del Passeig Pere III

- Diumenge 19 de setembre, Firastiu. Liquidació d’estocs 
 i cotxes de segona mà. Al Passeig Pere III, de la plaça   
 Espanya a la plaça 11 de setembre.

Les Fires de Setembre de Manresa sorgeixen de la unió de la 
Firastiu, el mercat  d’estocs i cotxes de segona mà dels asso-
ciats de la UBIC i de la  Fira Setembre organitzada per la 
Fundació Turisme i Fires de Manresa. La d’aquest any serà la 
segona edició conjunta.  

La  Fira  aplicarà totes les mesures de seguretat necessàries, 
espaiant la distància entre paradistes i seguint totes les 
recomanacions COVID vigents
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