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Benvolgut botiguer,
Benvolguda botiguera,

Ens adrecem a tu per proposar-te formar part d’una entitat pionera i referent en la defensa dels interessos
dels comerços de la ciutat: la Unió de Botiguers de Reus. Des del 1975 treballem per consolidar un
present i un futur prometedors pel nostre teixit comercial, però només junts ho farem possible!
La Unió de Botiguers de Reus és una associació que vetlla per la defensa, promoció i representació
dels establiments de tota la ciutat de Reus. Oferint, també, als associats i associades l’oportunitat de
participar en publicitat, accions i promocions de ciutat que dinamitzen el comerç, convenis amb empreses
i entitats, així com el benefici d’establir contacte amb altres botigues i establiments reusencs associats.
En moments com els actuals, amb aquesta forta crisi sanitària, social i comercial que patim, hem d’unirnos més que mai. La nostra millor opció és treballar plegats per sortir-nos-en i reforçar-nos. A la Unió de
Botiguers de Reus treballem des del primer moment per pal·liar els efectes adversos d’aquesta situació,
per assegurar les mesures de seguretat als comerços i per promoure el comerç de proximitat com a
millor opció i com a sinònim de qualitat.
Et fem arribar un resum amb informació i els beneficis de formar part de la Unió de Botiguers de Reus,
esperem que et semblin interessants i t’encoratgin a unir-te, junts serem més forts! T’estenem la mà
perquè plegats puguem fer lluir un dels pilars fonamentals de la ciutat de Reus i allò que omple els
carrers de tots els barris de vida: el seu comerç.

Atentament,
Meritxell Barberà
Presidenta de la Unió de Botiguers de Reus
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INFORMACIÓ I BENEFICIS

HISTÒRIA DE LA UBR
Iniciada l’any 1975 i constituïda la junta general fundacional l’any 1976, la Unió de Botiguers de Reus va néixer
per defensar i representar els interessos dels comerciants de la ciutat. Sent una proposta trencadora en els
seus inicis i pionera a l’Estat espanyol, que a més va ser impulsora de la desapareguda Unió de Botiguers de
Catalunya, avui dia és una associació consolidada i un referent català i de ciutat del teixit comercial reusenc.
OBJECTIU
La defensa, promoció i representació del Comerç de Reus
BENEFICIS ASSOCIATS
Tots els beneficis que oferim als associats són gratuïts i estan inclosos a la quota trimestral
Representacions:
La nostra entitat, amb la seva representació a
diferents organismes oficials, actua de portaveu
de tots els nostres associats. D’altra banda, amb
aquesta representació, tenim informació de primera
mà de tots els temes, que afecten el comerç, la ciutat,
etc i us la fem arribar de manera immediata.
• Representació de la UBR a la junta de CECOSECT
(Confederació d’empresaris de comerç i de serveis
de les comarques tarragonines).
• Representació de la UBR al Consell De
Promoció Econòmica (Ajuntament De Reus).
• Representació de la UBR al ple de La Cambra
de Comerç de Reus.
Suport a l’associat:
Donem suport als nostres associats atenent els seus
dubtes, inquietuds, suggeriments, etc. Canalitzem la
consulta a l’organisme adequat i donem una resposta
ràpida.
• Atenció a l’associat al despatx de l’entitat a
hores convingudes, desplaçament a la botiga si
és necessari, mitjançant telèfon, WhatsApp o mail.
Loteries:
• Loteria de Nadal i la Grossa (possibilitat
d’adquirir talonaris per venda i possibilitat de
participar com a patrocinador publicitari). En
aquest cas, la loteria si que s’ha de pagar en el
moment de l’entrega.
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Publicitat i promoció del vostre establiment
o productes:
• Fem difusió diària de les vostres publicacions
d’Instagram a les històries de les nostres xarxes.
• Post de benvinguda nou associat a les nostres
xarxes amb fotos i informació sobre el vostre
establiment.
• Inserció del vostre establiment a la WEB de
l’entitat (fitxa botiga + foto+informació) www.ubr.cat
• Promoció dels vostres productes entre els
establiments associats mitjançant mail i grup de
WhatsApp (a petició vostra)
• Creació d’un post anual del vostre establiment
amb publicitat gratuïta contractada durant 7 dies
a les nostres xarxes.
Grup de Whatsapp:
• Per fer-vos arribar ràpidament informació que
us pot ser útil, a part del mail, tenim un grup
de WhatsApp UBR ASSOCIATS, al qual us
recomanem que us adheriu, tot i que no és
obligatori.
• Aquest grup és també un canal de
comunicació per exposar els vostres dubtes,
fer publicitat dels vostres productes (amb el
previ acord de l’entitat), i també ens serveix per
alertar de robatoris a botigues o de persones
sospitoses, etc
• És tracta d’un grup molt respectuós, i es
tracten bàsicament temes comercials i de
ciutat. Actualment hi ha uns 100 dels nostres
establiments associats.
Campanyes:

L’entitat organitza vàries campanyes anuals amb
l’objectiu de dinamitzar les vendes dels nostres
establiments associats. Alguns exemples de
campanyes realitzades:
• Campanya pack de 50 bosses gratuïtes
		 UBR (desembre 2017/juny 2018)
• Anunci TV3 (Nadal 2017)
• Campanya “Gossos educats, benvinguts!”
		 (abril 2018)
• Vídeo promocional comerç de proximitat (juny 2018)
• A Reus x2 (Campanya Nadal Conjunta 2018)
• COMPRA als COMERÇOS de la Unió de
		 Botiguers de Reus, i GUANYA un COTXE!
		 (Campanya Nadal 2019)
• Establiments oberts o amb servei d’entrega
		 a domicili durant període de tancament per
		 la Covid-19 (març, abril i maig 2020)
• El comerç de Reus aixeca les persianes
		 l’11 de maig (maig 2020)

Convenis amb empreses o entitats:
Des de l’entitat, es treballa per obtenir convenis
amb diferents empreses públiques o privades amb
l’objectiu d’oferir avantatges als nostres associats.
Actualment tenim els següents convenis actius, tot
i que en els propers mesos en tindrem més.
• Advocats Pagès: Primera visita d’assessorament
gratuïta + descompte posterior en serveis.
• Aquum: Talonaris 2x1 per repartir als clients +
invitacions personals (tot l’any)
• Banc De Sabadell: Avantatges vàries al 		
contractar productes o serveis.
• Bonaimatge: Primera assessoria gratuïta
+ descomptes en packs de comunicació i
màrqueting i ofertes a mida
• Bravium Teatre: Descompte del 20% en les
entrades (tot l’any)
• CNL (Consorci per a la Normalització Lingüística):
• Servei gratuït d’assessorament lingüístic 		
		 (revisió de textos breus i informació sobre
		 normativa legal i recursos lingüístics)
• Programa voluntariat per la llengua 		
		 (identificació i publicitat dels comerços 		
		 adherits a la campanya)
• Facilitats matrícula de cursos Català 		
		 per a adults en període preferent.
• Mailing fulls lingüístics Falca i Cinc cèntims
		 de llengua.
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L’entitat també ofereix als seus associats la possibilitat
de participar en campanyes / esdeveniments / actes /
accions solidàries vàries amb la col·laboració d’altres
entitats (alguns exemples):
• Les Botigues al Carrer (edicions d’hiverni estiu)
• A Reus Fem Comerç!
• Roses aparadors
• Repartiment ampolles miccions gossos
• Visites turístiques botiguers
• App polsera Visit Reus
• Premis CECOSECT
• Premis “U” Nit del Comerç de Reus
• Mostra OLI SIURANA per exposar a l’aparador
• Dia mundial de l’Avellana
• Recaptació #rebrotem la Ribera de l’Ebre
(juliol 2019)
• Dia Mundial de l’Alzheimer (setembre 2019)
• Joan Petit nens amb càncer (setembre 		
a desembre 2019)

• Eliseu Colilla (Assessoria Laboral, Fiscal
i Comptable): Assessorament - 1era visita
gratuïta.
• Komercium: Escola Activa de Comerç de
Reus. 20% DESCOMPTE en els seus cursos.
• Mas Carandell: Formació + descomptes
• Segurnou Assegurances: Ofertes i preus
especials en assegurances
• SP Activa: Ofertes i preus especials en serveis
de prevenció de riscos laborals.

Podeu veure totes les nostres campanyes
i col·laboracions a la secció de notícies
de la nostra web

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 2020-2024
NOM I COGNOM

CANDIDATURA JUNTA DIRECTIVA 2020-2024
ESTABLIMENT
CÀRREC

Meritxell Barberà Maré
Laia Pàmies Vidal
Albert Espasa Vives
Àlfred Pitarch Garcia
Rosa Lucas Rodriguez
Sònia Carbonell Valdivielso
Josep Mestres Canós
Marta Llusa Biarnès

Tomàs Barberà
Santi Pàmies Joiers
Espasa Joiers
Sentiments Cafè
Rosa Lucas
Cistelleria Carbonell
Electrodomèstics Mestres
Centpeus Calçat Infantil

Presidenta
Vicepresidenta
SecretariTresorer
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

PERSONAL LABORAL
• David Repullo (Auxiliar Administratiu i Atenció
a l’Associat)

UBICACIÓ DE L’ENTITAT
• Centre Cívic de Llevant – Plaça de l’Hort dels
Canonges, 1 (despatx 2) – 43204 Reus

MITJANS DE CONTACTES
• Atenció presencial despatx entitat (cita prèvia)
• Telèfon: 977 753 359
• Mòbil + WhatsApp: 625 205 366
• Mail: ubr@ubr.cat

XARXES
• Web: www.ubr.cat
• Facebook: Jo compro a Reus! (UBR)
• Instagram: @uniodebotiguersdereus
• Twitter: @UBREUS
• Instagram: @uniodebotiguersdereus
• Canal de Telegram: Unió de Botiguers de Reus
• Mail: ubr@ubr.cat

PREUS QUOTA ASSOCIAT
• La quota associat és de 44€ per trimestre. Aquest import es gira automàtica pel banc el 01/01,
01/04, 01/07 i 01/10.
• Com a obsequi de benvinguda, el primer trimestre a partir de la inscripció serà gratuït.
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