Poemes que ens apropen

Aquest mes de febrer ha començat una nova edició del projecte Poemes que ens apropen, organitzat per L’Escola de Bambú, el programa
d’educació

intercultural
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de Casa Àsia. Aquest projecte proposa l’intercanvi
de poemes entre persones
d’establiments

comercials

i de serveis i alumnes d’escoles del barri de Sant Antoni. Com a l’any passat, en
el projecte hi participa de
forma activa Sant Antoni
Comerç, ja que s’ha encarregat de difondre’l entre
els seus establiments adherits i de facilitar-los la seva participació.
Els objectius del projecte són fomentar el contacte i relació entre els infants i joves dels centres educatius i les entitats, comerços i associacions del barri, viure la diversitat com un enri-

“Alumnat de les escoles
del barri i comerciants
intercanvien poemes”

quiment mutu establint connexions i vincles entre la
població del barri i els centres educatius i millorar les
competències en comunicació intercultural. L’intercanvi de poemes es fa entre els i les alumnes i els
comerços del barri i culminarà amb una exposició a

diferents espais del barri de Sant Antoni i també està previst fer una lectura pública dels poemes en diferents llengües.
Aquest projecte compta amb el suport i la col·laboració de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona, la Direcció d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona, Sant Antoni Comerç (SAC) i l’espai Calàbria 66.

20è. Concurs
Fotogràfic Popular

Del dia 11 al 20 de febrer a la casa Golferichs (Gran Via de les Corts Catalanes, 491) es pot veure el
recull de les fotografies guanyadores i de les seleccionades del 20è. Concurs Fotogràfic Popular del
Barri de Sant Antoni.
El concurs fotogràfic està organitzat per Sant Antoni Comerç amb l’Espai de Fotografia Francesc Català-Roca i l’Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni i compta amb el suport del
Districte de l’Eixample.
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Remodelació del
Mercat de Sant Antoni

Les obres de remodelació del Mercat de Sant Antoni van ara a un gran ritme i el Regidor d’Ocupació,
Empresa, Comerç i Turisme, Agustí Colom i l’Institut Municipal de Mercats ens han informat que les obres
s’acabaran l’any 2017 i a finals del mateix any s’inaugurà el mercat nou.
Estem preparant una reunió pels establiments adherits a Sant Antoni Comerç, on s’informarà de les obres
de remodelació del Mercat de Sant Antoni.

El comerç amb les escoles

El mes de gener es va posar en marxa una nova edició de les visites a comerços del programa El Comerç i
les Escoles. Aquest programa té un objectiu doble: mostrar a l’alumnat nous projectes en el camp social i
cooperatiu que fan de Barcelona una ciutat més justa i solidària i ampliar el ventall d’antics oficis que es

“Infants i joves
visiten 50 comerços
de la ciutat”

mostren en el marc d’aquesta iniciativa.
En total són 50 els establiments d’arreu de la ciutat que obren les
seves portes en el marc de les 299 visites guiades que es perllongaran
fins a l’abril. Hi participen més de 6.400 alumnes de 73 centres educatius, des dels més petits d’educació infantil fins als adolescents i joves

de cicles superiors, que veuen en aquesta activitat una possible sortida professional als seus estudis.
La tipologia d’establiments que participen en aquest programa és àmplia: des de botigues vinculades a l’ali-
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mentació (xarcuteries, carnisseries i cansaladeries, forns, pastisseries, elaboradors de cafè,…), equipament de la
persona (òptiques, centres auditius, joieries,…), lleure i cultura (llibreries, música), parament de la llar (ferreteries, cereries, botigues de plantes,…), o serveis (perruqueries, botigues d’animals, decoració, arts gràfiques,…).

De creuer amb Sant Antoni!

A finals de gener es va fer el lliurament d’un dels premis de la campanya De creuer amb Sant Antoni. El
premi consisteix em un viatge de 7 nits per a dues persones en un creuer per la Mediterrània. La persona
gunayadora d’aquest premi ha estat el senyor Raúl Herranz.
De creuer amb Sant Antoni! ha estat una campanya en la qual els establiments comercials i de serveis de Sant Antoni Comerç van regalar butlletes numerades per participar en un sorteig de creuers coincidint amb la loteria del Nen.

Benvinguts

Els establiments dels quals ens hem assabentat de la seva obertura són:
Ragù, Bar Cucina Napolitana, Manso, 46-48.
Rokelin, bar restaurant, Comte d’Urgell, 7.
Novanyada, petit celler, Sepúlveda, 41.
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