Google My Business

Cada cop és més important la presència dels establiments comercials i de serveis en internet i,
segons els experts, l’eina millor per ser-hi present és Google My Business, creada per Google per
tal de posicionar el comerç i serveis a internet i també geoposicionar-lo sobre els mapes de Google i ser més accessible en les cerques al cercador de Google.
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En el grup de treball de Xarxa
Eixample, amb el suport del Districte de l’Eixample es va crear un
projecte per tal que els establiments associats estiguin presents
i de forma gratuïta amb una fitxa bàsica a Google My Business
i durant les darreres setmanes
s’ha contactat amb els establiments que no hi tenien encara la
seva fitxa per demanar-los informació per fer-la. Amb aquesta feina, s’aconseguirà que més establiments siguin a Google My
Business i més endavant es preveu que des de Barcelona Activa es faci una nova campanya per
tal de fer que el comerç de proximitat sigui present a internet a través de la campanya Comerç
a la Xarxa.

Projecte Xeix finalista

El projecte Xeix d’integració de col·lectius nouvinguts, impulsat des del districte de l’Eixample
amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants Eix Fort Pienc i de Sant Antoni Comerç ha

Aquests premis volen
reconèixer les iniciatives
innovadores

estat seleccionat com a finalista per als premis Diversity Advantage Challenge del Consell d’Europa.
Aquests premis volen reconèixer les iniciatives innovadores que promouen la convivència i la diversitat
cultural, repercutint positivament en empreses, organitzacions i comunitats.

El projecte Xeix es va posar en marxa el mes d’octubre de l’any 2012 a Fort Pienc i el 2014 va
començar també a Sant Antoni. L’objectiu del projecte és incorporar progressivament les comunitats de persones nouvingudes a la vida associativa del barri on s’estableixen, inicialment es va
treballar en l’àmbit comercial i després també en l’àmbit escolar.
A Fort Pienc es va treballar bàsicament amb la comunitat xinesa, mentre que a Sant Antoni es va
extendre també a les comunitats de Pakistan, Índia i Bangladesh.
Per anar desenvolupant les diferents accions d’aquesta iniciativa, es compta amb dues professionals especialistes en mediació i llengua i cultura xinesa i pakistanesa. Aquestes figures faciliten
l’apropament als ciutadans d’aquestes dues comunitats.
A finals de març, el Consell d’Europa donarà a conèixer el projecte guanyador i desitgem que el
Projecte Xeix sigui l’escollit.
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Comprar aquí té premi!,
a Sant Antoni

El dia 26 de febrer es va fer el sorteig davant notari per determinar la persona guanyadora de la campanya

Des de Sant Antoni Comerç
volem felicitar
la persona guanyadora

Comprar aquí té premi!, que s’havia fet del 15 de desembre
al 15 de febrer.
Aquesta campanya estava organitzada per 7 associacions
de comerciants de l’Eixample entre les quals hi havia
Sant Antoni Comerç.
La persona guanyadora del val de 1.000e en compra va

ser Olga Fernández Martín Corral amb un tiquet d’una compra feta a la botiga Tutú Esports i Dansa del
carrer Viladomat, 78.
Des de Sant Antoni Comerç volem felicitar la persona guanyadora i també ens volem felicitar perquè
és una veïna de Sant Antoni i la compra que li ha permès guanyar el premi l’havia fet a un establiment
associat al SAC.

Formació Obert al Futur

Aquest mes de març comença una nova temporada del programa formatiu gratuït adreçat al comerç de
proximitat, Obert al futur.
Aquest programa té per objectiu contribuir a la millora de la competitivitat i de la professionalització del

Per informació sobre el programa i
per inscriure-vos-hi podeu visitar la
www.bcn.cat/obertalfutur.

comerç de proximitat.
Els mòduls formatius d’aquest programa, pel que
fa al Districte de l’Eixample, es fan a la seu del
Districte, al carrer d’Aragó, i a l’interior d’illa dels
Tres Tombs al carrer Manso.
Per informació sobre el programa i per inscriu-

re-vos-hi podeu visitar la web: www.bcn.cat/obertalfutur.
Aquest programa està organitzat per la Regidoria de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i el Districte de l’Eixample.

BENVINGUTS
Els establiments dels quals ens hem assabentat de la seva obertura són:
Trait Store, moda i complements, Parlament, 28.
Columpiu, antiguitats, Comte Borrell, 105.
Electro Aldana, electrodomèstics, Aldana, 63.
Bar Bristol II, Comte Borrell, 65.
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