
VII Setmana del Comerç
a Sant Martí

19 a 25 de maig de 2008

Sant Martí

Organitza:

0,39 e + IVA establiment de trucada
0,05 e + IVA minut tarificat per segons
Horari: de dilluns a dissabte
de 8:00 a 22:00 hores

Consell del Comerç del Districte 
de Sant Martí

Benvolguts i benvolgudes,

Un any més, em plau presentar-vos el 
programa d'activitats de la 7a Setmana 
del Comerç a Sant Martí, que tindrà 
lloc del 19 al 25 de maig de 2008, a 
diferents espais dels barris del nostre 
districte. Són activitats per a tothom i 
que han estat organitzades pel Consell de 
Comerç del Districte de Sant Martí, on 
estan representades les associacions de 
comerciants i de botiguers del nostre 
districte.

Una Setmana del Comerç a Sant Martí 
que vol obrir espais de formació i 
informació per als comerciants del 
districte, però també espais de lleure, 
convivència i participació, sempre 
relacionats amb l'activitat comercial dels 
nostres barris.

Finalment, voldria felicitar totes les 
persones que han dedicat temps i il·lusió 
a organitzar aquest ampli programa 
d'actes i convidar tothom a participar i 
gaudir de manera activa en aquesta cita 
anual amb la promoció del comerç de 
proximitat que impulsem des del 
Districte de Sant Martí.

Cordialment,

Francesc Narváez
Regidor del Districte de Sant Martí



Activitats de Promoció Comercial
Dimecres dia 21 de maig de 2008.

Dijous dia 22 de maig de 2008.

Divendres dia 23 de maig de 2008.

Dissabte dia 24 de maig de 2008.

•

Guipúscoa cantonada amb Rambla de Prim.

• Fira d'Artesans al Carrer, de 10 a 20 h, a la rambla del 

Poblenou, entre els carrers de Pujades i de Ramon Turró.

• Fira d'Artesans al Carrer, de 10 a 20 h, a la rambla del 

Guipúscoa cantonada amb Bac de Roda.

• EDUKOFESTA. Acte de convivència i civisme per una 

tinença responsable d'animals de companyia, Mostra de 

comerç i d'artesans al carrer i Carpes informatives 

d'associacions de protecció d'animals. De 10 a 14 h, a la rambla de 

Prim (a la cantonada amb el carrer Ferrer Bassa).

• Classes d'educació canina en positiu i taller de Gestió 

de les colònies urbanes de gats, a les 11 h.

• Demostració d'Agility, a les 11.30 h, on podràs portar el 

teu gos i practicar amb ell l'esport de l'agility. 

• Conta-contes a les 12 h, a càrrec de Mar Ortega.

• Havaneres a les 13 h, a càrrec dels Nois Grans de Xifré. 

• Mostra de Comerç al carrer, al carrer del Clot / plaça de Font 

i Sagué, i Fira d'Artesans al carrer, a la plaça de l’Oca 

(Enamorats/València) de 10 a 20 h.

• Mostra de Comerç al carrer, intercanvi de llibres i rifa 

especial, al carrer de Marià Aguiló (entre Llull i Pallars) i 

Mostra de joves dissenyadors, a la rambla del Poblenou 

(entre els carrers de Llull i de Ramon Turró) de 10 a 20 h. 

• 2a concentració de cotxes i motos “retro” i cercavila 

posterior. De 10 a 14 h, al costat del Mercat de Provençals 

(carrer de Menorca, 13-19).

Fira d'Artesans al Carrer, de 10 a 20 h, a la rambla de 

El Besòs i el Maresme: 

Clot – Camp de l'Arpa del Clot: 

Poblenou:

Sant Martí de Provençals – La Verneda i la Pau: 

 

•  

• Mostra de Comerç al Carrer. D’11 a 14 h i de 17 a 

20 h, a la rambla Guipúscoa, entre els carrers d’Agricultura 

i del Maresme. 

• Festa infantil amb rocòdrom, tirolina i inflables, d’11 

a 14 h i de17 a 20 h. Gran paella a les 14.30 h, i cantada 

d'Havaneres, a càrrec de Núria Berengueres i Ultramar, 

a les 21 h, a la rambla Guipúscoa, entre els carrers 

Cantàbria i Agricultura.   

• Taller: L'aparadorisme com a instrument de venda,* a 

càrrec de Montse Borderies. De les 14 a les 16 h, al centre cívic de 

Sant Martí (c/ Selva de Mar, 213-215). 

• Xerrada informativa: Consell de seguretat en l'àmbit del 

comerç,* a càrrec de tècnics de l'Oficina de Relacions amb la 

Comunitat dels Mossos d'Esquadra i de la Unitat Territorial de 

Sant Martí de la Guàrdia Urbana de Barcelona. De les 14 a les 

16 h, al centre cultural La Farinera del Clot (Gran Via de les 

Corts Catalanes, 837). 

• Taller: L'atenció al client com a base de la seva 

fidelització,* a càrrec d'Elisenda Ibáñez. De les 20.30 a les 

22.30 h, al centre cívic de Sant Martí (c/ Selva de Mar, 213-215). 

En aquest taller ens faran reflexionar sobre els canvis en els 

clients (menys fidels, més exigents...) i de quines eines calen per 

atraure'l i fidelitzar-los. 

• Xerrada informativa: Les ordenances municipals de la via 

pública.* A càrrec de Carme Alcaraz, cap del Departament de 

Llicències i Inspecció del Districte de Sant Martí. De les 14 a les 

15.30 h, al centre cívic Can Felipa (c/ Pallars, 277).

• Taller: Converteix Internet en un canal de vendes* o com 

plantejar un projecte de comerç electrònic: estratègia comercial, 

plataforma tècnica, qüestions logístiques. De 17 a 20 h, a 

Diumenge dia 25 de maig de 2008.

Dilluns, dimecres i divendres, dies 19, 21 i 23 de maig de 2008

Dilluns dia 19 de maig de 2008

Dimarts dia 20 de maig de 2008

Sant Martí de Provençals – La Verneda i la Pau: 

9a Festa del Comerç de Sant Martí Eix comercial.

Tallers, xerrades i taules rodones 
(*places limitades)

 

Cibernàrium, Parc Tecnològic Barcelona Nord, c/ Marie 

Curie, s/n (Nou Barris). Podeu arribar-hi amb metro 

(Llucmajor, L4, o Canyelles, L3) o en autobús: 11, 31, 32, 47, 50 i 

51. Més informació sobre el contingut de l'activitat a la web del 

Cibernàrium: http://www.cibernarium.com  

• Xerrada informativa: La seguretat en l'àmbit del comerç al 

barri del Besòs i el Maresme,* a carrer de tècnics de l'Oficina 

de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra i de la 

Unitat Territorial de Sant Martí de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona. De les 14 a les 16 h, al centre cívic del Besòs (rambla 

de Prim, 87-99). 

• Xerrada informativa: Els primers passos de l'Eix Comercial 

del Clot – Camp de l'Arpa,* amb la intervenció del director de 

Comerç i Consum de l'Ajuntament de Barcelona. De les 20.30 a 

les 22 h, al centre cultural La Farinera del Clot (Gran Via de les 

Corts Catalanes, 837). 

• Xerrada informativa: La gestió dels residus urbans a 

Barcelona,* a càrrec d'Alba Galofré. De les 14 a les 16 h al 

centre cívic de Sant Martí (c/ Selva de Mar, 213-215). 

• Taller: e-màrqueting: estratègies de màrqueting a 

Internet,* o com convertir la Xarxa en una eina eficaç de 

promoció per al teu negoci. De 17 a 20 h, a Cibernàrium, Parc 

Tecnològic Barcelona Nord, c/ Marie Curie, s/n (Nou Barris). 

Podeu arribar-hi amb metro (Llucmajor, L4, o Canyelles, L3) o 

en autobús: 11, 31, 32, 47, 50 i 51. Més informació sobre el 

contingut de l'activitat a la web del Cibernàrium: 

http://www.cibernarium.com 

• Taula rodona: El relleu generacional en el petit comerç,* 

amb la intervenció de Mercè Dedeu i Joan Alfons Torrent 

(torrentidedeu Consellers de la Família Empresària). De les 

14 a les 16 h, al centre cívic Can Felipa (c/ Pallars, 277). 

Dimecres dia 21 de maig de 2008

Dijous dia 22 de maig de 2008

Divendres dia 23 de maig de 2008

* Nota important: Tots els actes programats en aquest apartat estan 

dirigits principalment a comerciants i tenen places limitades, per 

això és imprescindible que feu la vostra inscripció trucant al telèfon 

93 291 60 35.
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