App de compraeixample.cat
Les sis entitats de comerç que integren la plataforma XarxaEixample i que són les impulsores de

la web compraeixample.cat han rebut el suport de Barcelona Activa per tal d’implantar una APP
de Compraeixample que desenvoluparà la proposta feta per l’empresa SITEM S.L. guanyadora
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Aquesta APP es basa en la geolocalització per
tal d’oferir als usuaris les ofertes i promocions
que els establiments adherits a les entitats de
Xarxa Eixample ofereixin als seus clients i també serveixi com una eina per obtenir dades
sobre la circulació i fluxe de persones per les
diferents zones comercials de l’Eixample.
La geolocalització es farà a través de GPS de
manera més general i a través d’uns aparells
que s’anomenen “beacons” que es posaran a
una sèrie d’establiments concrets i serviran per
determinar amb més precisió on es troben els
usuaris que tinguin l’aplicació al seu mòvil.
En aquesta APP hi apareixeran tots els establiments comercials i de serveis de Xarxa Eixample, entre els quals hi són els de Sant Antoni Comerç de forma totalment gratuïta durant
un any.

Procés participatiu del
Mercat de Sant Antoni

El Districte de l’Eixample va començar el mes de juny el Procés Participatiu del Mercat de Sant
Antoni, obert a tot el barri, que està dividit en tres fases:
• Fase informativa, amb l’objectiu de compartir amb totes les persones del barri i agents implicats la informació disponible de les obres de remodelació del mercat.
• Fase de debat, amb diferents grups de treball d’àmbit sectorial, per acabar en un debat conjunt i
transversal el dia 19 de juliol, on es van poder contrastar totes les visions i fer una posada en comú
de les propostes amb tots els actors implicats conjuntament. El 20 de setembre hi haurà una altra
sessió de debat conjunt a la qual com a comerciants del barri us convidem a participar. Encara no
sabem l’hora i el lloc, però podeu contactar amb el SAC al setembre per rebre’n més informació.
• Fase de retorn, amb una sessió informativa de clausura que es farà el darrer trimestre de l’any,
on tota la informació, propostes i consensos extrets del procés seran retornats al barri, després
d’un treball fet per l’Ajuntament.
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L’Ajuntament
de Barcelona i la restauració

L’Ajuntament de Barcelona està preparant tota una sèrie de mesures i iniciatives per tal de promoure el
sector de la restauració.
El govern de la ciutat posa en marxa, per primer cop, una política pública per la restauració per avançar cap
a un model propi de Barcelona basat en la qualitat, la proximitat, l’excel·lència i la sostenibilitat. L’Ajuntament reconeix el paper fonamental de la restauració en el sector de l’hoteleria i de l’economia de la ciutat,
el seu paper vertebrador del teixit social i econòmic de Barcelona, i vol contribuir a fer que segueixi millorant el seu grau de responsabilitat, d’excel·lència i de professionalització.
Les primeres mesures de suport i promoció del sector són: l’Observatori de la restauració, un mapa socioeconòmic, un segell de qualitat, sumar sinergies amb el comerç i la xarxa de mercats i un Consell d’Assessors.
Una de les accions que més afectarà els establiments de restauració és la modificació de l’ordenança de terrasses de l’any 2015. L’Ajuntament assenyala que està cercant un equilibri raonable entre el foment, suport
i impuls de l’activitat econòmica que suposa la restauració, i d’altra banda, la garantia d’un espai públic de
qualitat on es preservi la convivència, les condicions d’accessibilitat, la millora de la qualitat del paisatge
urbà de la ciutat, la seguretat i la integritat dels béns públics i privats afectats.
Des de l’Ajuntament, diuen que aquesta modificació de l’ordenança de terrasses ha de sorgir del debat amb
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totes les parts implicades i ha de garantir la simplicitat de la seva comprensió i aplicació, tant per a les activitats que s’implanten com per a l’Administració en el moment d’atorgar les llicències i vetllar pel compliment
de l’ordenança.
Durant el darrer trimestre de l’any l’Ajuntament diu que presentarà una proposta concreta de modificació
de l’ordenança de terrasses, que s’aprovaria durant el 2017.

Bones vacances!

Arriba l’agost i per molta gent arriben també les vacances. Sí aquest mes feu alguns dies de vacances volem
desitjar-vos que les gaudiu i carregueu les piles.
També us informem que del 10 al 28 d’agost l’oficina del SAC romandrà tancada.

Benvinguts

Els establiments dels quals ens hem assabentat de la seva obertura són:
Casa Dorita, restaurant, Tamarit, 142 - PONY café, Entença 35 - Chughtai BCNm mòbils, Ronda de Sant Antoni, 28 - Elite gaming center, Sepúlveda, 84 - Maloca Barcelona, bar restaurant, Villarroel, 26 - Lovely Kids,
món infantil, Tamarit, 150 - Fenix Comics, Floridablanca, 130 - Casa Ramona, alimentació, Tamarit, 134
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