VOLS ASSOCIAR-TE A LA UBSU ?
Tens un establiment comercial ?

No estàs sol !

Descobreix tots els avantatges d’associar-te a la Unió de Botiguers.

La Unió de Botiguers de La Seu d’Urgell és una entitat associativa sense
afany de lucre que, agrupant les empreses del comerç detallista local, té com
a principals objectius l’organització d’iniciatives i activitats encaminades a la
promoció empresarial del sector i la dinamització del comerç urbà d’aquesta
ciutat.
Durant els més de 25 anys de trajectòria, la UBSU ha vetllat, amb més o
menys encert, per mantenir una línia d’actuació en consonància amb les
exigències comercials.
La UBSU desenvolupa, al llarg de l’any, un programa promocional amb
l’objectiu d’incentivar i atreure clients, a través de la seva marca
LaSeuComercial.
Per poder realitzar les activitats i emprendre nous projectes, es compta
bàsicament amb les quotes dels associats a l’entitat, i amb el suport
d’institucions públiques. La quota anual és de 100 €
Tots els establiments adherits a la UBSU exhibeixen la placa amb la marca
comercial de LaSeuComercial. Aquesta placa actua com a un element
d’identificació dels establiments que ofereixen als seus clients els beneficis de
les actuacions promocionals col.lectives de la UBSU.

La UBSU compta amb més de 100 establiments adherits, de les més diverses
activitats.
Avalon Magic
ASM Transport Urgent
Aviram Paquita
Baldufa
Bazar Moreno – Foto Nuri
Boix Carnisseria-xarcuteria
Bolsos Jordi
Bolsos Nuri
Ca l’Armengolet
Cal Muntó
Cal Pagés
Cal Quera
Calçats Alesca
Calçats Silvia
Capicúa
Carnisseria Charlie
Carnisseria Isern
Carnisseria Navinés
Carnisseria-xar. Cal Mitjana
Casa Llevet
Casa Marxantet
Centre Òptic Seu
Centre Veterinari Moa
Centre Visió Grup-Opticàlia
Comerç Torà
Comercial Carmen
Contxi
Cualis
Cucades
Decoració Massa
Dis-Seu
Doria
Dràgora
Drogueria Rebés
Electricitat Godo
Electrònica Simac
Escribà Home
Espandenyeria i LLanes ABC
Estanc Llangort
Estètica i Perru. Ungles i més

Farmàcia Barios
Farmàcia Ingrid Marsinyach
Fermín Vidres
Finques Planes
Fleca Sansa
Floristeria Balbina
Flors La Serra
Formes, Disseny i comunicació
Foto Video Quim
Fruites Rosi
Fusteria i derivats Morales
Gas Badia
Greentek Bricolatge
Halcón viatges La Seu d’Urgell
Herbes i Coses
Heura Perruqueria i Estètica
Hotelco
Isabel Moda íntima
Joieria Casa Garxina
Kibuc Buchaca
Kid&us La Seu d’Urgell
La Bacallanera
La Farola
La Posella
Les Mesures, Serveis Gràfics
Llenceria-cotilleria Fina
Lui & Lei
Maido Animals
Malé Moda
Manualitats Mestre
Mari Miguelsanz
MAT Perruquers
Melsió Fusteria i Mobles
Mendoza Perruquers
Merceria Cal Bundancieta
Mobles Casa Garxina
Mobles Farràs
Morgó Electrodomèstics
Nou Grapats
Òptica Isern

Papereria Papers
Pastisseria Cadí
Pastisseria Leiva
Pastisseria Vilarrubla
Peixateria Mar Paz
Pilar Isern Modes
Rellotgeria-joieria Marsà
Remeis
Rètols Tecno 2001
Semic
Seu Gràfic
Seu-Sport
Sol i Lluna
STO
Teixits Montse
Tot Esports
Valeria
Viatges Cadítours
Vima
Wendy’s Perruqueria
Xics Moda Infantil

Dins de les seves actuacions, destaquen:
Promoció comerç
Un dels eixos principals d’acció de la UBSU és, lògicament, la promoció
dels comerços associats, posant en marxa tot un seguit de activitats: sorteig
de la “cistella”, tax-free, talonari de descomptes, vals per restaurants,
concursos de radio, rasca-rasca,...
Cal, en aquest punt, la participació de tots els associats a la hora d’aportar
noves idees que, si són viables, sense dubte, es portaran a terme.
Mercat de les Oportunitats
Aquesta actuació promocional es realitza, des de l’any 2001, dos cops a
l’any: el 14 de març i el 8 de setembre.
Suposa un important factor d’atracció de compradors. Tots surten guanyant:
els comerços en fer net de l’última temporada i els clients en comprar a bon
preu. Una jornada diferent, festiva i popular que treu les botigues al carrer i
ningú no es vol perdre.
Desfilada de Moda
La moda, l’estètica i la perruqueria local tenen el seu punt de trobada a la
desfilada de moda que es celebra un o dos cops l’any. Els comerços que hi
participen posen tot l’entusiasme, simpatia, “glamour” i saber-fer en una cita
indispensable, on el públic reconeix la feina feta pels comerciants.
En l’última edició s’ha vist la possibilitat de l’encaix d’altres comerços de
diferent activitat.
Campanya de Nadal i Reis
La campanya de Nadal i Reis suposa un elevat percentatge de les vendes
anuals de les botigues; per això, la UBSU concentra en aquest període un
important nombre d’activitats promocionals i serveis altament valorats pels
clients dels establiments adherits.
Loteria de Nadal, sorteig de vals de compra, arbres i decoració, concurs
aparadors, patges reials, minairons,...

Fira de Sant Ermengol
La ciutat en ple es converteix en un excel.lent aparador de la nostra activitat
econòmica. Els comerciants adherits tenen el seu espai comú al “stand” de
la UBSU en el pavelló d’entitats.
Setmana Santa
La Processó de Divendres Sant a La Seu és una de les més antigues de
Catalunya, amb més de 400 anys d’història, i declarada “Patrimoni Festiu
de Catalunya”
La UBSU hi participa activament com a confraria amb un pas.
Nova “WEB”
S’està creant la nova pàgina “web” lligada amb instagram, facebook, twitter,
on tots els associats hi seran presents i podran incloure-hi informació pròpia.

La UBSU està associada al Agrupament de Botiguers i Comerciants de
Catalunya.
L’ABC és una entitat associativa empresarial d’àmbit català que aglutina la
majoria de les unions de botiguers i associacions de comerciants locals i que
es va constituir com a resposta a una necessitat: comptar amb un organisme
que representi i defensi els drets i interessos dels petits comerciants.
Des de la seva constitució, l’ABC ha considerat que la millor manera de
representar i defendre el sector comercial és dotar-lo dels mitjans necessaris
per a mantenir un flux d’informació permanent sobre tot allò que, de forma
directa o indirecta, pot afectar-li.
L’ABC ha procurat que les diferents associacions locals disposin de tot un
ventall de possibilitats d’ofertes per els seus associats, a la vegada que
aquestes tinguin capacitat per a crear i coordinar iniciatives de promoció
comercial cada vegada més modernes i adequades al seu entorn. I a posat a
disposició del comerciant associat les innovacions i elements imprescindibles
–cursos, assessoria, recolzament a la gestió, etc.- per la necessària adequació
del sector comercial a les tendències actuals.
És a dir, ofereix serveis per entitats afiliades (la UBSU) i serveis per associats
a entitats afiliades (els comerciants).
Objectius: Fomentar l’associacionisme. Gestió i defensa dels interessos generals del comerç català.
Representació del comerç davant les institucions públiques i privades –propostes legislatives, econòmiques,
fiscals, laborals i socials-. Creació de les estratègies necessàries per adequar i desenvolupar el comerç.
Desenvolupar i consolidar un model de comerç urbà i de proximitat, dotant-lo d’instruments que permetin
l’increment de la seva competitivitat respecte d’altres formats comercials.
Estratègies: Dinamitzar el comerç urbà. Analitzar la situació de cada comerciant per facilitar la presa de
decisions. Estimular i fidelitzar els clients. Incrementar la formació del comerciant i la seva dependència.
Incorporar noves tecnologies al sector comercial. Negociació col.lectiva de productes i serveis en forma
avantatjosa pels associats.

*atenció “on line” al comerciant: www.abccat.com

La UBSU i els seus associats reben informació del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya.
El CCAM aglutina en una entitat especialitzada la gestió de les polítiques en
matèria de promoció de comerç, artesania i moda de Catalunya. Està
integrat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i pel Consell
General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de
Catalunya.
Es rep informació de legislació i normativa, ajuts i incentius, publicacions
oficials; així com la possibilitat de participar a jornades de comerç, taules
rodones, master class, visites i rutes guiades.
Concretament, pel que fa al comerç, les seves funcions són:
Impulsar les accions de foment i desenvolupament del comerç i els serveis a Catalunya, tot afavorint l’ús de
les eines que aporten les noves tecnologies i la societat del coneixement en el sector comercial català.
Fomentar les relacions entre administracions i amb les entitats privades pel que fa referència a la promoció
comercial.
Impulsar accions de millora per als diferents col.lectius de comerciants, orientades al creixement de les
empreses que els integren.
Fomentar la modernització i l’adaptació a l’entorn actual del detallista, tot contribuint a la millora de la
seva competitivitat.
Impulsar la millora de l’entorn de competència pel que fa a infraestructures logístiques, coneixement de la
demanda, formació dels recursos humans i totes aquelles accions orientades a la millora de la
competitivitat del sector comercial català.
Promoure i desenvolupar iniciatives formatives orientades a la qualificació i professionalització de
l’activitat comercial i de serveis.
Impulsar actuacions en matèria d’imatge, divulgació i comunicació del sector comercial català.
Fomentar les actuacions en matèria de promoció de l’activitat firal.
Fomentar la comercialització de productes agroalimentaris, en coordinació amb el departament competent
en la matèria.
Fer anàlisi de les tendències del sector del comerç, del sector agroalimentari i dels serveis i del seu mercat, i
gestionar la informació i el coneixement del sector.

butlletí@ccam.cat

La UBSU està present, per mitjà dels membres de la Junta Directiva, en tots
els organismes locals i comarcals que requereixen la seva presència.
Participa, per tant, en tots els projectes i estudis que també es posen en
marxa des d’aquests organismes.
Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Pla estratègic Alt Urgell – La Seu d’Urgell IMPULSA 2026.
Consell Comarcal Promoció econòmica.
Consorci Alt Urgell XXI

Ajuntament de La Seu d’Urgell
Taula de Comerç: Fòrum entre administració i comerç.
Taula Intersectorial: Fòrum entre administració, hostaleria, empreses i
comerç.
Café-Comerç: Acció formativa pel comerç de La Seu.
Comissió consultiva del Mercat.
Turisme La Seu S.A.: Empresa mixta representada pel sector públic i privat
que ha d’assolir la responsabilitat de la gestió d’aquesta destinació turística
com una realitat global. (Organització de congressos i convencions).

Des de la UBSU s’intenta establir llaços de col·laboració amb d’altres
associacions relacionades amb l’activitat econòmica de la ciutat:
Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell.
Associació Empresaris Alt Urgell

La Junta Directiva de la UBSU està formada per:
Presidència:

Juan-Carlos Salsas Moreno

Vicepresidència: Tonet Marsino Canal
Secretariat:

Rosa Ginesta Bombardó

Tresoreria:

Pilar Isern Soldevila

Vocalies:

Dolors Mendoza Trillo

Lourdes Espuga Solé

Maribel Obiols Roig

NuriaCapdevila Terradellas

Pilar Aroca García

Rosy Badalamenti González

Ramón Ferrer Majoral

Sandra Sans Miquel

Susanna Borell Dolcet

Toni Escribá Rius

I complementada amb,
Dinamització:

Sara Sans Miquel

Administració:

Carmen Casals Juclá

La Junta Directiva es reuneix, generalment, l’últim dimecres de cada mes.
Les reunions són obertes als associats que vulguin, previ avís per preveure el
nombre d’assistents i tenir en compte l’ordre del dia.
Adreça i lloc de reunió: CETAP c/Capdevila, 29 // 3r pis, despatx 6
Telèfon: 608 70 69 32 / 684 45 09 97
Correu electrònic: laseucomercial@gmail.com

Data d’actualització d’aquesta informació: 30/08/2017

