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La ForaStocks ocuparà tot l'espai i
tindrà uns cinquanta comerços amb
parada
La fira de la UBIC agrupa els programes d'altres associacions de comerciants
per omplir tot el cap de setmana

Joan Tomasa, Tània Infante i Núria Masgrau durant la roda de premsa | Pere Fontanals

Manresa +Comerç (UBIC) organitzarà diumenge la que serà la seva 23a Fira ForaStocks en els dos
primers trams del passeig Pere III i amb una cinquantena de comerços amb parada. Per a la
presidenta de la UBIC, Tània Infante, la consolidació de les xifres dels darrers anys "demostra que
els comerços que fan la prova, després repeteixen". De fet, la ForaStocks d'enguany ha cobert
totes les places que tenia disponibles.
Un altre dels elements que des de la UBIC han volgut destacar és que gràcies a l'acord amb
altres associacions de comerciants, "hem pogut presentar un programa conjunt que inclou les
parades al carrer que tindran molts comerços divendres i dissabte". "Esperem que això serveixi de
reclam" tant per als manresans com per als clients que poden arribar de la comarca.
En aquesta edició, a més, s'ha inclòs la presència de tres food trucks per menjar a la mateixa fira.
Dos seran a Crist Rei i el tercer davant del Casino. Com ha explicat la pròpia Infante, "parlant amb
els comerciants vàrem creure que si hi havia una proposta per menjar, es podrien omplir les hores
del migdia, que generalment es troben més buides".
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A Crist Rei hi haurà inflables per a la mainada i el tradicional circuit de ponis serà substituït per un
de segwais. El Cd'E Manresa tindrà una parada al carrer Arquitecte Oms per promocionar la seva
campanya #AlCongostiVola i oferirà entreteniments relacionats amb el futbol.
La Fira ForaStocks estarà oberta diumenge, de les 10 del matí a les 8 del vespre
ininterrompudament. Les parades se situaran pujant a la banda esquerra del passeig, a la vorera
del Casino. El primer tram serà de comerços convencionals i el segon tram estarà reservat a les
concessionàries.
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