ACTA (13) DE LA REUNIÓ NÚM. 9 DE LA TAULA DE TREBALL DEL PLA DE
DINAMITZACIÓ COMERCIAL D’AMPOSTA “A LA VORA”
ASSISTENTS:
Sra. Maria Anna Rosselló, (Presidenta FECOAM)
Sra. Mercè Torres, de Xesca
Sra. Montse Aubeso, de 16 fors
Sr. Eric Jareño, de Nono
Sra. Mari Joan, de Punt Notari
Sr. Jesús Notari, de Punt Notari
Sra. Àngels Llansamà, de Don Dino
Sra. Sara Doménech, de Joeria Sara Doménech
Sra. Mònica Bellot, de Temptacions Van Gogh
Sra. Iolanda, de Modes Armengol,
Sra. Sara Doménech
Sra. Cinta Pascual, de ADEDE
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 12 d’abril de 2018.
Essent les nou hores i cinc minuts es reuneixen a la Sala de reunions de
l’Hotel d’entitats, per procedir a la reunió de la “Taula de Treball” del Pla de
Dinamització Comercial de l’Ajuntament d’Amposta “A la vora”.
A continuació es passa a tractar dels assumptes relacionats a l'ordre del dia,
que són els següents:
1.1. PRESENTACIÓ ADEDE: PROJECTE GIRA
La Sra. Sancho diu que la reunió començarà pel segon punt de l’ordre del
dia, atès que ha d’arribar la Sra. Pascual d’ADEDE.
A les 9.30 hores es presenta a la reunió la Sra. Pascual, Secretària d’ADEDE
(Associació de Dones Empresàries, Directives i Emprenedores de les Terres
de l’Ebre) i presenta el “Projecte Gira-Mujeres”, patrocinat per la Fundació
Coca-Cola, per a dones entre 22 i 60 anys, emprenedores i empresàries. Es
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centra en l’empoderament femení a través de l’emprenedoria i l’orientació
socio-professional
La Sra. Pascual diu que el projecte compta de tres etapes que són les
següents:
- 1ª etapa: formació presencial impartit per ADEDE.
- 2ª etapa: formació on-line tutelada.
- 3ª etapa: formació i acompanyament individualitzat de les usuàries
seleccionades.
D’altra banda, la Sra. Pascual diu que ja s’han fet dos tallers, un a Sant
Carles de la Ràpita (en un perfl més concret), i a Gandesa (en un perfl més
dispers).
La Sra. Sebastià diu que el projecte és ideal per a dones que volen muntarse el seu propi negoci, tot i que hagin aconseguit estar dins del món laboral.
La Sra. Pascual diu que les alumnes han sortit molt contentes dels tallers.
La Sra. Pascual diu que el dia 11 de juny es farà a Amposta, al Museu de les
Terres de l’Ebre) la sessió del “Projecte Gira-Mujeres”, per a 15 places de 9:30
a 13:30 hores. La formadora serà Alícia Gamundi.
La Sra. Sebastià diu que farà promoció a les xarxes socials i al facebook de
“A la vora”.
La Sra. Roselló diu que el dilluns és el millor dia per a fer-ho ja que hi ha
comerços tancats.
1.2. CONCLUSIONS II SETMANA DEL COMERÇ
La Sra. Sancho diu que la novetat de l’agermanament entre comerços va
funcionar millor del que es preveia, tot i el poc temps que hi va haver per
organitzar-ho.
En quan a les conclusions de la “II Setmana del Comerç”, la Sra. Sebastià
pregunta als assistents com va anar l’agermanament entre comerços i si va
anar bé.
La Sra. Aubeso (16 fors agermanat amb Modes Armengol) diu que li va anar
molt bé.
La Sra. Sebastià pregunta als assistents si aquesta acció de l’agermanament
entre comerços la farien fora de la “Setmana del Comerç”, per exemple, al
mes de novembre, després de Tot Sants; la majoria dels assistents opinen
que seria millor fer-ho al mes d’octubre.

2

1.3. 10a. FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA (PUBLICITAT PANTALLA LED)
La Sra. Sebastià diu que s’ha organitzat una càpsula d’aparadorisme al
Museu de les Terres de l’Ebre, hi ha 20 places però no hi ha prou gent per a
fer-ne un altra.
La Sra. Sancho diu que aquest any a la Festa del Mercat a la Plaça, una
novetat serà la instal·lació d’una gran pantalla “LED” a la Plaça del Mercat i
es farà promoció del comerç i dels restaurants; la Sra. Sebastià diu als
assistents que es vulguin promocionar que ja els hi dirà la grandària de la
imatge.
La Sra. Aubeso pregunta quin serà el cost; la Sra. Sancho diu que sí; la Sra.
Doménech pregunta si també es pot enviar en format vídeo; la Sra..
Sebastià diu que sí.
La Sra. Sancho
1.4. FESTES LOCALS 2019
La Sra. Sancho li diu al Sr. Montes que expliqui el procediment de les Festes
Locals 2019.
El Sr. Montes diu que el dia 11 d’abril es va fer Comissió informativa
Municipal de Comerç i Mercat Municipal i es va informar que es proposarà
al Ple Municipal que els les Festes Local per a l’any 2019 seran 3l 20 de maig
i el 5 de desembre.
La Sra. Sancho diu que un cop s’aprovin pel Ple Municipal es fcaran a la
pàgina-web de l’Ajuntament i es farà difusió a les xarxes socials.
1.5. ALTRES ASSUMPTES
La Sra. Sancho comenta que al mes d’octubre es farà una jornada o diada
de l’Arròs i s’ha d’aproftar per a vincular a tot el comerç de la Ciutat.
La Sra. Sancho diu que també a l’octubre, dins del marc del FESTICAM, es
presentarà un espectacle de “La fura dels baus” a Amposta; té un cost de
30.000 € però fnançat al 100% per Obra Social de La Caixa.
La Sra. Sancho informa que el dia 21 d’abril es farà al Parc dels Xiribecs, el
Festival Foodtrucks i es celebrarà també el dia Mundial del Circ; des de
l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament s’està organitzant el Crafty Day i el Mercat
Vintage.
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1.6. TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha.
I no havent altres assumptes de què tractar s’aixeca la sessió essent les deu
hores i deu minuts, i com a Secretari Delegat certifco.

Àngel Montes i Forcadell
Tècnic de Comerç

Amposta, 13 d’abril de 2018
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