Tapantoni, tot un èxit!

El dia 29 de maig va acabar l’edició del Tapantoni de Primavera, una
edició que va comptar amb la participació de 52 establiments que
van oferir 70 propostes gastronòmiques entre tapes, tapes infantils
i menús.
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En aquesta edició, la tapa que va rebre més vots en el concurs ha
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estat la Mini hamburguesa de l’Hamburgueseria La Lia de la Ronda
de Sant Pau, 65 i la persona que va guanyar el premi d’un sopar per
a dues persones ha estat María del Rio Peregrín.
Cal assenyalar que molts dels clients del Tapantoni han comentat
que la qualitat de les propostes que s’han presentat ha estat molt
bona.
Ara haurem d’esperar a la nova edició del Tapantoni que està prevista per al mes de novembre.

Comerç a la xarxa

Comerç a la xarxa és una iniciativa de la Fundació Barcelona Comerç, de la Regidoria d’Ocupació, Empresa, Comerç i Turisme i de la Direcció
de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, a través
de Barcelona Activa que té per objectiu assegurar
la presència dels comerços i serveis de proximitat a
Internet, i així fer molt més fàcil als clients trobar el
teu negoci i, per tant, incrementar les oportunitats
de venda.
Durant els darrers dies promotors de Barcelona Activa han visitat els diferents establiments adherits al
SAC per tal de gestionar la seva alta gratuïta a Google My Business (o millorar la seva fitxa si és que
ja la tenien). Des de Google My Business es podrà
oferir informació sobre el negoci i ser fàcilment localitzable des de qualsevol dispositiu mòbil.
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Campanya per millorar l’estalvi
i l’eficiència energètica
La Generalitat de Catalunya ha iniciat un programa per millorar l’estalvi i l’eficiència energètica dels co-

merços de Catalunya. La campanya, organitzada conjuntament pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda
(CCAM), l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (AGIC), inclou accions de formació, la realització gratuïta de diagnòstics de consum energètic als establiments que ho
sol·licitin i l’accés a finançament per als comerciants que decideixin aplicar aquelles mesures que els permetin millorar el consum d’energia.
Per facilitar l’accés a finançament als comerciants que vulguin posar en pràctica mesures d’estalvi i eficiència
energètica en els seus establiments, el CCAM tindrà disponible, fins al pròxim 30 de setembre, una línia de
préstecs de 10.000 a 100.000 euros amb un aval del 70%.

Firantoni

El dissabte 11 de juny es va celebrar la 4a. edició de Firantoni, la mostra de comerç i de serveis de Sant Antoni, amb un espai central al carrer del Comte d’Urgell, entre Tamarit i Floridablanca, on hi van haver parades
de diferents establiments comercials i de serveis adherits al SAC, tant dels carrers com del Mercat d’alimentació, dels Encants i del Dominical del Llibre, i també hi va haver botigues al carrer a la resta del barri.
Durant tot el dia, centenars de persones van passejar-se per Firantoni i van poder gaudir i participar en les
diferents activitats d’animació i tallers que s’hi van desenvolupar.
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Des d’aquí volem agrair el suport rebut del Districte de l’Eixample, l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut
Municipal de Mercats.

Dibuixa la Tapa!

El dia 6 de juny a la seu de Kids&Us Sant Antoni – Poble-sec es va fer el sorteig per repartir els tres premis previstos per al concurs Dibuixa la Tapa! organitzat per Kid&Us i Sant Antoni Comerç en el marc del Tapantoni.
Els premiats han estat Liam Limonta, Lua Marín i Victòria Sallarès, que han guanyat cadascu una setmana
gratuïta de Casal d’Estiu en l’acadèmia d’anglès Kids&Us.

Benvinguts

Els establiments dels quals ens hem assabentat de la seva obertura són:
Doga Wine Bar, Viladomat, 23.
La Gelateria de Il Francesco, Calàbria, 16.
La Bella Dorita, restaurant, Tamarit,142.
Organic Room, alimentació, Comte Borrell, 83.
Mônmas, alimentació, Parlament, 54.
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