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DE NOU, 
LA FIRA DE L’ASCENCIÓ
Torna la tradicional Fira de maig, la de l’Ascensió. Enguany la 
recuperem, després d’un any 2020 en què la vam haver de 
suspendre, immersos en plena pandèmia i sense un rumb 
gaire clar per part dels responsables sanitaris.

Sortosament, sembla que ja tenim una dinàmica i uns 
protocols d’actuació davant de les �res que ens permet a 
tots -botiguers, paradistes i clients- gestionar adequada-
ment aquest tipus d’events amb una seguretat sanitària 
prou remarcable. Per tant, la vida continua i amb ganes 
d‘anar assolint a poc a poc la plena normalitat que tots 
desitgem.

Per tant, no oblidis que el proper cap de setmana del 
22 i 23 de maig, hi ha la Fira de l’Ascensió a Manresa, amb:

· Comerç obert
· Trobada d’artesans, en espais ben delimitats amb  
 control d’aforament i seguint les normatives actuals, a 
Pl. Sant Domènec
Passeig Pere III, davant Biblioteca del Casino
Pl. De Crist Rei

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

Presentem la Promoció Comercial d’Estiu 
2021 que aquest any començarà el proper 

dissabte 15 de maig i durarà �ns 
el 24 de juliol de 2021. 

Els premis d’aquesta Promoció, seran:

20 PREMIS DE 300 
EUROS EN VALS 

DE COMPRA

El sorteig es portarà a terme el dia 26 
de juliol de 2021 a les o�cines de 

Manresa+Comerç. 

Quan vagis a comprar, 
sol·licita la teva butlleta 

per participar-hi!!

Els visitants de Manresa d’aquesta primavera i estiu gaudiran de 5 euros de descompte 
per consumir a la restauració de la ciutat. 

L’O�cina de Turisme i els principals equipaments turístics de la ciutat repartiran 700 euros en vals de 5 euros per persona, per 
aquells visitants que participin en alguna de les activitats que organitzen. 

Els vals són de 5 euros per persona i requereixen d’un consum mínim de 10 euros. Es repartiran a partir de la segona setmana 
d’abril, i caduquen el 12 de setembre.

Aquesta acció forma part del pla de reconstrucció i complementa la campanya “Comerç Viu, Carrers Vius” celebrada el passat 
hivern, i que sortejava 6500 euros en vals de consum als clients del comerç de la ciutat.

L’acció està organitzada per la Regidoria de Comerç, Manresa Turisme, el Gremi d’Hosteleria i Turisme del Bages (GHTB) i la Unió de 
Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), i rep el suport de l’Antic, la plataforma que agrupa restaurants i bars del centre històric.

MANRESA: DESCOBREIX-LA I TASTA-LA!


