A l’atenció de Sant Antoni Comerç,
del seu president, Junta i associats

Benvolguts, benvolgudes,

Com a president de Barcelona Comerç i en nom dels 24 eixos comercials de la ciutat que agrupem a més de
5.500 establiments associats, a tots els districtes de Barcelona, i en nom de la gran família de comerciants,
tècnics, juntes i patrons, us volem reconèixer la valuosa aportació que feu, no només al dia a dia del barri de
Sant Antoni, sinó pel vostre paper capdvanter i lluitador en defensa del comerç de proximitat i del veïnat. No
només ho feu en els òrgans de la Fundació Barcelona Comerç, sinó en totes les taules del districte, municipals
i del tercer sector on hi sou presents i on us acompanyem.
Personalment i com a president de Barcelona Comerç, en els darrers anys hem pogut seguir de prop i aprendre
de vosaltres en diverses experiències de millora de Sant Antoni, de les seves condicions de més seguretat, de
més neteja, de més civisme. Amb la feina valuosa de construcció de xarxes amb d’altres entitats i actors d’un
dels barris més emblemàtics de la nostra ciutat i de més actiu comercial. Hem pogut veure el vostre paper de
lideratge, per exemple, en projectes de digitalització del comerç de proximitat. I en defensar un barri i una
ciutat més verda, amb més espais per caminar, per al lleure, per a les famílies, un barri més viu i amb més
comerç.
Hem vist, i ara ho volem reconèixer, com heu fet pinya amb el Mercat de Sant Antoni, amb l’alimentari, els
Encants i el Dominical en diferents projectes i en la remodelació del mercat i urbanística de tot l’entorn. Sou
un exemple associatiu i col·laboratiu per a tota la ciutat.
Certament, la crisi sanitària de la covid-19 interpel·la a Sant Antoni, a tot el districte, a la ciutat i el nostre país,
com no l’havia interpel·lat abans cap crisi. Però només els barris i els territoris que tenen un capital social com
Sant Antoni, amb entitats tants compromeses, solvents i de valors solidaris com la vostra, tenen garanties per
anar endavant amb més força i fent de la crisi una oportunitat.
Pocs eixos comercials de la ciutat, com el vostre, han treballat alhora i amb honestedat per als comerciants i
per al veïnat. Sabent esdevenir punt d’unió, responsable i serè. Per fer possible un barri amb més prosperitat,
més seguretat i cohesionat cap al futur. Sabem que moltes entitats i veïns i veïnes reconeixen la vostra bona
feina, i tingueu molt clar que la família del comerç de proximitat de Barcelona, amb els milers d’homes i dones
que cada dia tirem amunt les nostres persianes, som al vostre costat. Per millorar Sant Antoni i la nostra
Barcelona. I ara amb més força que mai!

Salva Vendrell
President
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