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

EL PROGRAMA ELECTORAL DEL COMERÇ

1)  113.013 lliurat per CALÇATS XAROL - Passeig Pere III, 53

2)  029.642 lliurat per CUINA I MÉS MANRESA - c/ Àngel Guimerà, 17

3) 120.998 lliurat per DISMAK - Pl. Cal Gravat, 6

4)  109.233 lliurat per ESTRADA JOIERS - Passeig Pere III, 45

5)  001.163 lliurat per ELI ORO - Av. Bases de Manresa, 104

6)  125.752 lliurat per L’ORQUÍDIA - c/ Sant Joan Baptista de la Salle, 12

7)  098.223 lliurat per MAAS EXCLUSIVES PONT  - Ctra. Vic, s/n. Pujada Roja

8)  030.471 lliurat per MOBILECENTER - c/ Àngel Guimerà, 19

9)  070.225 lliurat per MONTSERRAT LLADÓ - c/ Sobrerroca, 32

10) 140.006 lliurat per SUPERMERCAT LLOBET - Av. Bases de Manresa, 82

11)  071.534 lliurat per TEIXITS FERRER I MORA - c/ Sobrerroca, 6

12)  122.437 lliurat per MONTEPIO - Pl. Sant Jordi, 1

13) 123.973  lliurat per LAURA ESTÈTICA - Via St. Ignasi, 69

14)  007.825 lliurat per V. BONDIA - c/ Abat Oliba, 38

15)  044.303 lliurat per FARRÉS 39 - c/ Àngel Guimerà, 39

16)  096.730 lliurat per SETÈ CEL - Ctra. Vic, 81

17) 020.006  lliurat per NEUS SUAREZ - c/ Carrió, 29

18) 042.167 lliurat per PERFUMERIA JÚLIA - c/ Guimerà, 37

19) 039.359 lliurat per GENERAL ÒPTICA - c/ Guimerà, 32

20)  031.214 lliurat per DORMITY - c/ Àngel Guimerà, 2

Ja tenim els 20 guanyadors de 300,00 € en vals de compra de la Promoció Comercial d’Hivern 2022, per gaudir als comerços 
de Manresa + Comerç. Aquest són els 20 números guanyadors, juntament amb els comerços que l’han entregat. T’haurà tocat a tu?

L’aparador Notícies

El comerç d’una ciutat -i la nostra no n’és pas cap excepció- 
és un dels aspectes fonamentals de la seva estructura 
urbana i socioeconòmica. Tant és així que, històricament 
parlant, un nucli urbà no és només un punt on viure, sinó 
també un espai obert a l’activitat cultural i econòmica, dins 
la qual l’intercanvi de productes i mercaderies -el comerç- 
en garanteix el seu sentit i és, al mateix temps, qui li dona la 
seva idiosincràsia particular. També és un element verte-
brador del territori on es troba ubicada.

És per això que una política comercial adequada és 
indispensable per mantenir viva i activa una ciutat. El seu 
teixit associatiu és un bon fòrum on posar en comú les 
necessitats i fer projectes de futur. I és l’administració públi-
ca, l’Ajuntament, qui ha de garantir que l’activitat comercial 
es pugui desenvolupar sense entrebancs i d’acord amb la 
manera de ser col·lectiva, atès que genera un impacte 
econòmic important i dona un servei bàsic a tots els 
ciutadans que hi viuen o bé que la visiten.

Cada quatre anys es renova el consistori municipal i és, 
doncs, un bon moment per fer balanç de tot allò que s’ha 
realitzat �ns ara, analitzar el present i de�nir l’esdevenidor, 
a curt, mitjà i llarg termini. Som conscients que la iniciativa 
l’hem de portar preferentment els mateixos botiguers, 
particularment i/o a través de les entitats que els represen-
ten. Però alhora hem de treballar conjuntament, que el 
nostre projecte degudament contrastat i consensuat, sigui 
en darrer terme un projecte comú, de ciutat.

Per tant, hem elaborat un document, on hem re�ectit 
diverses demandes estructurals i transversals i, també, 
aspectes generals per fer atractiva la nostra ciutat i, en 

conseqüència, amable i oberta a tothom. On la gent pugui 
desenvolupar la seva vida i el comerç satisfaci el màxim 
possible les seves demandes de consum i de lleure.

Sabem que tots els grups polítics municipals que s’hi 
presenten tenen, poc o molt, el comerç com un aspecte 
important a considerar en el seu programa electoral. Però 
molt sovint un desconeixement previ de la realitat els porta 
a presentar o plantejar propostes massa generalistes i amb 
poc recorregut real. Per això ens avancem i presentem el 
nostre document a � d’analitzar-lo, poder-lo compartir i fer 
entre tots la millor ciutat possible.

Podeu consultar-lo a 
www.manresaméscomerç.cat/municipals-2023


