
NotíciesL’aparador

FIRES EN TEMPS DE PANDÈMIA
Efectivament, des del primer moment des de la UBIC vam tenir 
clar que, adaptant-nos  a les circumstàncies difícils que ens toca 
viure, havíem de seguir programant totes les accions i �res, a � de 
mantenir la màxima normalitat i seguir oferint el millor servia als 
nostre clients.

Fa poc hem assajat un nou format de la tradicional “Fora Stocks”, 
ja que no teníem permís en aquestes dates per fer-ho al Passeig 
de Pere III amb tots els establiments presents al mateix espai. Per 
això, els passats dies 10 i 11 de març es va celebrar davant de 
cada establiment i al seu interior. No ha estat, doncs, una expe-
riència del tot reeixida, i no tothom ha tingut les vendes que 
esperava, malgrat que en conjunt el resultat ha estat raonable, 
ateses les circumstàncies. Esperem l’any vinent poder recuperar 
l’emplaçament habitual.

Per altra banda som a punt d’organitzar, per segon any consecu-
tiu, la Fira de Sant Jordi, el divendres 23 d’abril, dedicat al llibre i 
la rosa. Es farà en dos espais perimetrats i amb totes les mesures 
de seguretat legalment establertes, a la Passeig, davant del 
Casino, i  ala plaça de Sant Domènec.

També estem treballant en la Fira de l’Ascensió, el cap de setmana 
del 22 i 23 de maig, al mateixos punts que la �ra anterior. Com 
també amb la Firastiu, el diumenge 19 de setembre i la Fira de 
Sant Andreu, el diumenge 28 de novembre.

Tot plegat és una mostra de la nostra voluntat d’anar recuperant 
la normalitat a poc a poc i, mentrestant, d’oferir el millor servei i 
els protocols sanitaris  adients per gaudir d’uns �res segures i, al 
mateix temps, atractives.

Algunes de les entregues de premis de la Promoció Comercial de Nadal 2021 “Comerç viu, carrer vius”
(a continuació en trobaràs 4)

Premi: 100 €
Guanyadora: Remedios Carmona 

Establiment que ha entregat el premi: 
SUPERMERCAT COMPRIMAX (LLOBET)

Premi: 100 €
Guanyadora: Liberada Corporales

(recull el premi el seu marit) 
Establiment que ha entregat el premi: 

SUPERMERCAT LLOBET

Premi: 50 €
Guanyadora: Yolanda Ojer 

Establiment que ha entregat el premi: 
LLIBRES PARCIR

Premi: 50 €
Guanyadora: Carme López  

Establiment que ha entregat el premi: 
ARTS GRÀFIQUES ARTFIC

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

Per tercer any consecutiu i fruit de la col·labo-
ració de la nostra entitat, la Unió de Botiguers 
i Comerciants de Manresa, i l’Escola d’Art de 
Manresa, des de fa uns dies els monòlits que 
tenim situats a Sant Domènec, al c/ Sant 
Miquel, al primer tram del Passeig Pere III 
(davant biblioteca del Casino) i a la Bonavista, 
llueixen el disseny d’un dels alumnes de 
l’escola, en Gerard Albà Astola, al qual li hem 
fet entrega de 100 € en vals de compra per 
gaudir als establiments associats.

A la fotogra�a, al costat del disseny guanya-
dor, trobeu les persones següents:

Tània Infante, presidenta de la UBIC de 
Manresa, Manresa+Comerç
Gerard Albà Astola, l’alumne de l’escola d’Art 
que ha fet el disseny guanyador

Molt agraïts per la mútua col·laboració.

Forastocks 2021, al carrer

Sant Jordi


