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Aquest cap de setmana, quan gaudeixis de les teves compres a la Fira de Sant Andreu, 
demana la teva butlleta pel sorteig de 20 premis de premis 300 € en vals de compra, de la Promoció comercial d’Hivern 2022

Un any més, tornem a sortejar
20 premis de 300 €

en vals de compra.

Cada vegada que facis les teves 
compres als establiments de 

Manresa+Comerç, sol·licita la teva 
butlleta per participar-hi.

Recorda. 
Sortegem 6.000 € 

en vals de compra. 

T’ho perdràs?

Més de 90 parades d’artesans i paradistes al Passeig de 
Manresa, en un cap de setmana en el què el comerç 
obrirà també el diumenge.

Els dies 25, 26 i 27 de novembre tindrà lloc a Manresa una 
nova edició de la Fira de Sant Andreu, organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, que donarà el 
tret de sortida a la campanya de Nadal.

Aquesta edició comptarà amb més de 60 artesans, al primer tram del Passeig Pere III i prop de 30 paradistes al tercer 
tram, mentre que el segon tram estarà ocupat per parades i remolcs d’oci.

El comerç del centre de la ciutat obrirà les portes també el diumenge 27!

El programa de la Fira inclou la inauguració de la Pista de Gel amb un espectacle de patinatge sobre gel, el dissabte 
26 de novembre a les 17:30, i dins el mateix acte, es realitzarà l’encesa de llums de Nadal de la ciutat. Seguidament es 
farà la presentació i encesa de Llums a l’ombra: Llums de Nadal reciclats, ètics i conscients al carrer del Cap del Rec. El 
diumenge 27 de novembre a les 11:00 i �ns les 13:00 a la plaça Crist Rei hi haurà un taller de decoració nadalenca
destinat a infants.

Se sumen a la Fira de Sant Andreu la Tómbola Solidària amb la Marató de TV3, el dissabte 26 de novembre a la plaça Crist 
Rei, el Concurs d’aparadors de la Cambra de Comerç de Manresa, un concurs de fotogra�a de llums de Nadal organitzat 
per Fotoart Manresa i diverses entitats de caire solidari, que tindran presència a la plaça Crist rei el diumenge de la �ra. 

Arriba Nadal 
a Manresa!

Aquest cap de setmana, 
Fira de Sant Andreu, 
Pista de Gel 
i encesa de llums!

L’aparador Notícies


