BCN Moda al Carrer

Enguany, la passarel·la de Sant Antoni comptarà amb novetats importants en relació a la seva
estructura física i en el disseny de l’acte, per fer-la més actractiva i moderna.
L’activitat se celebrarà el dia 21 d’octubre a 2/4 de 9 del vespre al carrer del Comte d’Urgell,

full-set.indd 1

Full Informatiu del SAC …DE NOTÍCIES

Setembre 2016 núm. 196 - C. Comte Borrell, 89 1r. 4a. B - 08015 - Barcelona Tel.: 93 424 80 10 sac@santantonibcn.com

entre Tamarit i Floridablanca, i hi poden participar els establiments dels sectors de moda i complements que estiguin adherits a Sant Antoni Comerç. També es pot valorar la participació d’establiments interessats d’altres sectors.
La passarel·la de BCN Moda al Carrer de Sant Antoni forma part la sèrie que organitza la Fundació Barcelona Comerç amb diferents eixos comercials de la ciutat.

Servei de Famílies
Col·laboradores

Sant Antoni Comerç col·labora des de fa temps amb el Servei de Famílies Col·laboradores de
l’Ajuntament de Barcelona fent difusió d’aquest servei.
El Servei de Famílies Col·laboradores és un recurs per a les famílies que temporalment no poden
ocupar-se d’algun dels seus fills o filles. L’Ajuntament col·labora amb elles a trobar una altra
família propera que durant un temps limitat ajudi a atendre els infants.
Podeu facilitar aquesta informació als vostres clients i clientes per si necessiten el servei o per
si volen fer-se família col·laboradora. En ambdós casos cal contactar als telèfons 93 213 99 99
i 93 219 34 67.

Preocupats per la neteja

Darrerament estem rebent queixes de diferents establiments que constaten que hi ha més brutícia als carrers i que també estan augmentant les pintades a persianes i façanes. Des de Sant
Antoni Comerç volem demanar a l’Ajuntament que prengui les mesures pertinents per tal de
garantir la neteja dels carrers del barri de Sant Antoni amb els serveis i la qualitat adequats.
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Vols ajudar a
persones a emprendre?

La Fundació Servei Solidari lligada a l’Escola Pia de Sant Antoni desenvolupa el programa Espai Emprèn,
un programa d’acompanyament i apoderament de persones en situació de vulnerabilitat perquè creïn i/o
consolidin la seva microempresa.
En el marc d’aquest programa, tenen una activitat de suport personal i professional que és la mentoria, que
es porta a terme mitjançant persones voluntàries.
El mentor és una persona amb experiència professional en el món de l’empresa amb ganes de transmetre els
seus coneixements i poder implicar-se d’una forma desinteressada en ajudar a un nou emprenedor.
Servei Solidari busca mentors entre els professionals del món del comerç de Sant Antoni. Les persones interessades solament heu de disposar de temps per poder fer una o dues reunions mensuals durant un any amb
la persona a la qual donaríeu suport. A canvi, us ofereixen formació inicial, perfeccionament de les habilitats
professionals i de supervisió i de capacitats de lideratge, desenvolupament de l’empatia i el compromís i
satisfacció personal.
Per contactar directament amb Servei Solidari ho podeu fer a espaiempren@serveisolidari.org o al tel. 93 441 64 06.

Plataforma d’Afectats pel Top Manta

La Plataforma d’Afectats pel Top Manta, que agrupa a més de 100 entitats de Barcelona i de la qual forma
part la Fundació Barcelona Comerç, ha exigit a totes les autoritats competents tolerància zero i no impunitat
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contra aquest fenomen.
També han decidit editar un cartell amb el missatge: “Només la venda legal fa ciutat” per distribuir-lo a tots
els establiments i serveis ubicats a les zones afectades.
Han demanat un missatge polític clar de suport i/o posicionament públic als diferents partits, en considerar
el Top Manta un problema que afecta el conjunt de la societat i han exigit una reunió conjunta amb l’alcaldessa de Barcelona, la resta d’administracions competents, Generalitat i Estat Espanyol, i els caps dels cossos
de seguretat, Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil.
També han aprovat convocar reunions amb sindicats de treballadors afectats pels efectes del Top Manta.
Per últim, han exigit a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, una condemna clara vers la venda il·legal del
Top Manta i que executi les accions socials que ha anunciat, oferint-se totes les entitats de la plataforma a
donar el seu suport en la mesura de les seves possibilitats.

Benvinguts

Els establiments dels quals ens hem assabentat de la seva obertura són:
Mercat, cafè bar, Ronda de Sant Pau, 59. - Turris, forn de pa, Comte Borrell, 75. - Can Rosell, forn, Avgda. del Paral·lel,
152. - Instituts Odontològics, Avgda. del Paral·lel, 110. - Ekaterina, restaurant, Comte Borrell, 127. - Alto Astral, centre esotèric, Sepúlveda, 126. - Fruites i Verdures, Viladomat, 101. - Ilunión Salud, ortopèdia, Gran Via Corts Catalanes,
530. - Rentbike and Go, lloguer bicicletes i consigna, Sepúlveda, 121. - Quetzal, restaurant mexicà, Viladomat, 56.
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