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   ACTA  (11) DE LA REUNIÓ NÚM. 8 DE LA TAULA DE TREBALL DEL PLA DE 
DINAMITZACIÓ COMERCIAL D’AMPOSTA “A LA VORA” 

 
ASSISTENTS: 

 
Sra. Maria Anna Rosselló, (Presidenta FECOAM) 

Sr. José Antonio Castañeda, de Loujo 
Sra. Maite, de Pam’s Sabateria  
Sra. Marísin de Pam’ Sabateria 

Sra. Mercè Torres, de Xesca 
Sra. Montse Aubeso, de 16 flors 

Sr. Eric Jareño, de Nono 
Sra. Georgina Cardona, de Tu i Jo 

Sra. Laia Cardona, de Tu i Jo 
Sra. Jimena Díaz, de Gringo 

Sra. Rosa Mari Mauri, de Detalls 
Sra. Jessica, de Shell 

Sra. Mercé Masià, de Primera Posada 
Sr. Jesús Notari, de Punt Notari 

Sra. Miriam Carrero, de Merceria Reche  
Sra. Mònica Bellot, de Temptacions Van Gogh 

Personal Foto, 
Armengol, 

Sra. Sara Doménech 
Sr. Adam Tomàs i Roiget, Alcalde d’Amposta 

Sra. Montse Barceló, Tècnica de Comerç i Turisme Serveis Territorials 
d’Empresa i Coneixement TTEE. 

Sra. Susanna Sancho i Maigí (Regidora de Comerç de l’Ajuntament 
d’Amposta) 

Sra. Marga Sebastià Caballé, empresa MSC-COMUNICACIÓ 
Sr. Àngel Montes Forcadell, Tècnic de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta 

 
A la Ciutat d’Amposta, el dia 20 de març de 2018. 
Essent les nou hores i deu minuts es reuneixen al Bar-Restaurant “La Pepa” 
les persones relacionades anteriorment, per procedir a la reunió de la “Taula 
de Treball” del Pla de Dinamització Comercial de l’Ajuntament d’Amposta “A la 

vora”. 
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Obert l'acte per la Sra. Sancho, a l'hora abans esmentada, agraeix la 
presència als assistents i diu que amb motiu de la “2ª Setmana del Comerç” 
s’ha convidat al Sr. Adam Tomàs, Alcalde d’Amposta i la Sra. Montse Barceló,  
Tècnica de Comerç i Turisme Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement  
de les TTEE. 
El Sr. Alcalde d’Amposta agraeix la presència de tots els assistents. 
La Sra. Barceló, excusa l’absència de la Directora dels Serveis Territorials, 
Sra. Miralles,  per motius d’agenda i dóna les gràcies a la Regidora de 
Comerç de l’Ajuntament d’Amposta, Sra. Sancho, per haver estat convidada 
a la Taula de treball. 
La Sra. Sancho diu que la Taula de Treball pretén ser un debat dins del Pla 
de Dinamització “A la vora”; també s’està redactant el Pla Estratègic de l’Àrea 
de Comerç de l’Ajuntament d’Amposta, amb dues accions són eines per 
dinamitzar el comerç de la Ciutat. 
 
A continuació es passa a tractar dels assumptes relacionats a l'ordre del dia, 
que són els següents:  
 
1.1. CÀPSULES / TALLERS 
La Sra. Sancho diu que des de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Amposta 
es faran dos càpsules d’aparadorisme, atesa la celebració del concurs 
d’aparadors (ja estan publicades les bases de participació) de la 10a. Festa 
del Mercat a la Plaça. 
La Sra. Sebastià diu que la primera càpsula de 20 alumnes ja està completa 
i serà els dies 16, 20, 24 i 26 d’abril de 15:15 a 16:45 hores al Museu de les 
Terres de l’Ebre. 
La Sra. Sancho anima als assistents a apuntar-se al curs. 
La Sra. Sebastià diu que el curs el fa una empresa de Reus, “Komercium”, 
propietaris de la franquícia de roba de nens “Boboli” i a continuació llegeix 
el contingut del curs. 
  
1.2. 10a. FESTA DEL  MERCAT A LA PLAÇA 
La Sra. Sancho diu que l’any passat al començament de la Festa, en dijous, 
va sorgir la idea de fer “L’últim sopar a les fosques”, ja que el tema era 
l’arribada de la llum; però atès l’èxit tant gran d’aquesta iniciativa aquest 
any es tornarà a repetir, anteriorment es farà el lliurament de premis del 
concurs d’aparadors, amb la novetat d’un premi votat pel públic al millor 
aparador. 
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La Sra. Sancho diu que també s’ha fet una reunió amb les modistes i 
botigues de complements, una acció només adreçada a la indumentària de 
la Festa; també hi ha una empresa que lloga roba. 
La Sra. Sancho diu que també es farà com a inici de la Festa, el “VI Tasta de 
nit al mercat”, acció molt consolidada, de molt atractiu i de molt d’èxit. 
La Sra. Sebastia diu que CANAL TE emetrà el programa televisiu “Plaça 
Major”, des del Museu de les Terres de l’Ebre; el dia 20 d’abril es farà la 
gravació i es veurà el guió que es farà amb la presentadora. 
 
D’altra banda, la Sra. Sancho diu que el dilluns 21 de maig serà dia de festa 
local, com els darrers anys, i va molt bé perquè, al ser una festa molt 
participativa es necessita un dia per desmuntar. 
 
1.3. PROJECTE “GIRA” 
La Sra. Sancho diu que s’està organitzant el “Projecte Gira” fer per ADEDE 
(Associació de dones emprenedores de l’Ebre) i a la propera reunió tindrà 
més informació. 
 
1.4. ALTRES ASSUMPTES 
La Sra. Sancho comenta que ha estat un èxit en aquesta setmana del 
Comerç l’acció que s’ha fet d’agermanament de comerços, una iniciativa 
pionera al territori, molt ben acollida, s’intentarà potenciar l’any que ve. 
 
La Sra. Sancho diu que ella i la Sra. Sebastià van assistir a un tour per Reus 
organitzat per “Komercium” i va anar molt bé perquè fas canvis 
d’impressions en cada comerç. 
 
La Sra. Sebastià diu que al setembre “Komercium” farà una càpsula 
formativa anomenada “Introducció als KPI’S (Indicadors claus d’actuació). 
 
La Sra. Barceló diu que coneix a l’empresa “Komercium” i que al desembre a 
la Fira de Mostres d’Amposta, van fer una formació de turisme de com 
muntar un estand a una fira. 
 
La Sra. Sancho informa que la Regidoria d’Empresa i Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament d’Amposta organitza el 3 de maig un curs anomenat 
“Neuromarqueting i Neurocomunicació” de 9:30 a 13:30 a l’auditori escola 
de La Lira. 



  

 

 4

 
La Sra. Barceló diu que el Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat a les Terres de l’Ebre, els dies 8, 15 i 22 de maig, organitza el 
curs anomenat “Lideratge d’associacions i grups comercials”, i que aviat 
tindrà el programa 
 
La Sra. Sancho informa als assistents que s’ha publicat la 2ª convocatòria de 
subvencions al Comerç de l’Ajuntament d’Amposta, i que el termini per fer 
la sol·licitud és el 30 de setembre; els dubtes que tinguin li poden preguntar 
al Tècnic de Comerç, Sr. Montes. 
 
La Sra. Sancho informa als assistents que el dissabte 21 d’abril s’organitza al 
Parc dels Xiribecs d’Amposta el “Foodtrucks” on també hi haurà un Mercat 
Vintage i Crafty day. 
 
1.5. TORN OBERT DE PARAULES 
No hi ha.  
 
I no havent altres assumptes de què tractar s’aixeca la sessió  essent les deu  
hores i vint minuts, i com a Secretari Delegat certifico. 
 
 
 
 
 
Àngel Montes i Forcadell 
Tècnic de Comerç  
 
 
 
Amposta, 20 de març de 2018 
 


