Comerç a la xarxa

Durant les setmanes vinents es posarà en marxa a Sant
Antoni el projecte Comerç a la Xarxa que està impulsat per la Fundació Barcelona Comerç i l’Ajuntament
de Barcelona, a través de Barcelona Activa.
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Comerç a la Xarxa és un projecte que té per objectiu
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assegurar la presència dels establiments comercials i
de serveis de proximitat a internet i fer molt més fàcil
que els clients puguin trobar aquests negocis i així incrementar les vendes.
Aquest servei serà totalment gratuït pels establiments
adherits al SAC, que aviat rebran directament una informació més detallada. Si encara no sou socis del SAC
podeu contactar amb nosaltres i així gaudir d’aquest servei i de molts més al 93 424 80 10.

Tapantoni de primavera

El proper mes de maig, del 13 al 29, tornarà una nova edició de Tapantoni, la ruta de tapes de
Sant Antoni. Els establiments participants podran oferir als seus clients una tapa més beguda o
un menú Tapantoni.
Aquesta edició de Tapantoni tindrà un caire més familiar a l’incorporar tapes pensades per al
públic infantil.

10 anys del Comerç i les Escoles

El Comerç i les Escoles és un programa que va néixer l’any 2006 de la mà de la Direcció de Comerç
i Consum de l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de l’Institut Municipal d’Educació amb
l’objectiu d’apropar el món del comerç als infants i oves de la ciutat.
Enguany, amb motiu del desè aniversari d’aquest projecte se celebra un acte el dia 12 d’abril al
Born Centre de Cultura i Memòria, on comerciants, alumnes i professorat podran visitar la Mostra El Comerç i les Escoles 2015-2016.
Per Sant Jordi el Comerç i les Escoles edita 500.000 punts de llibre, que es repartiran entre
les botigues i mercats de la ciutat. Els establiments adherits a Sant Antoni Comerç disposaran
d’aquests punts de llibre per regalar als seus clients.
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Festa del Llibre a
Sant Antoni i Barcelona
ciutat de la literatura
El Dominical del Llibre de Sant Antoni celebrarà la Festa del Llibre el diumenge dia
24 d’abril, regalant punts de llibre en forma de roses als clients fins a exhaurir-ne
les existències. El dia abans els paradistes del Dominical que siguin arreu de la ciutat
també faran el mateix.
Barcelona forma part des del passat mes de desembre de la Xarxa de Ciutats Creatives
UNESCO com a Ciutat de la Literatura. En la candidatura que va presentar l’Ajuntament
s’hi va destacar especialment la celebració de la diada del Llibre i també el Dominical del
Llibre de Sant Antoni.

Poemes que ens apropen

Aquest mes d’abril es farà l’exposició del resultat dels intercanvis de poemes entre comerciants i escoles en
el marc del projecte Poemes que ens apropen, organitzat per la Casa Àsia conjuntament amb l’Ajuntament
de Barcelona, el Districte de l’Eixample i Sant Antoni Comerç.
L’exposició de pòsters i fotografies es pot veure a l’espai Calàbria, 66 del 6 al 24 d’abril i els dies 12 i 19
d’abril de 2016 a les 15:00h també s’hi farà una lectura pública dels poemes.

Fotografiant el comerç
de Sant Antoni

Sant Antoni Comerç ha signat un conveni de col·laboració amb L’Estudi, un estudi de fotografia que es troba a l’Avinguda Mistral, 29 i que està desenvolupant un projecte de realització d’un DVD i d’una exposició
de fotografies que recollirà imatges de la major part dels establiments comercials i de serveis dels carrers
adherits a Sant Antoni Comerç i de les parades dels mercats, amb l’objectiu de promoure Sant Antoni com
un barri eminentment comercial.
Per a poder realitzar aquest projecte, L’Estudi necessita fer fotografies dels comerços i per això estan demanant la col·laboració als establiments adherits al SAC.

Benvinguts

Els establiments dels quals ens hem assabentat de la seva obertura són:
La Torre Punset, pesca salada, Comte Borrell, 41. Lampisteria David García, Comte Borrell, 115.
Clínica Felina Barcelona, Marquès de Campo Sagrado, 16. Viladogcat Veterinària, Viladomat, 16.
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