
   ACTA  (28) DE LA REUNIÓ NÚM. 15 DE LA TAULA DE TREBALL DEL PLA
DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL D’AMPOSTA “A LA VORA”

ASSISTENTS:

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

Sr. Eric Jareño, de Nono
Sr. Juan Antonio Castañeda, de Dándara

Sr. Jesús Notari, de Punt Notari
Sra. Àngels Lluís, de Don Dino

Sra. Carmen Subirats de Padel Village
Sra. Marisín de sabateria PAM’S
Sra. Patricia Callau, de PER TU

Sra. Mònica de Temptacions Van Gogh
Sra. Laura Parellada d’Eruteka

Sra. Xènia Casanova, d’Entre teles
Sra. Tània Belvis, de Bombolles
Sra. Priscila Bort, de BABACUC

Sra. Anna Roselló (Presidenta de FECOAM)
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 29 de novembre 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. CONCLUSIONS  “BLACK FRIDAY” 23 DE NOVEMBRE
La Sra. Sancho en relació als resultats del “Black Friday” del 23 de novembre
diu que encara no es tenen els resultats de l’enquesta; la Sra. Sebastià diu
que  només  l’han  fet  de  moment  11  participants  i  els  comentaris  són
positius.
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La Sra. Sebastià diu que al ploure va condicionar molt que la gent sortís de
casa.
El Sr.  Jareño diu que té una queixa,  i  és que la setmana prèvia al “black
Friday”  és  extremadament dolenta  en vendes,  ja  que la  gent  esperar  el
divendres per veure les ofertes i comprar o no.
El Sr. Castañeda diu que ells van fer descomptes i ofertes tota la setmana
prèvia i no va anar malament.

1.2. CALENDARI ACCIONS PROMOCIONALS 2019
La Sra. Sebastià diu que al mes de febrer començarà la formació de les
xarxes socials.
La Sra. Sebastià diu que ha estat mirant una càpsula de “lettering” però és
molt cara.

1.3. SETMANA DEL COMERÇ
La  Sra.  Sebastià  diu  que  la  data  no  és  defnitiva,  però  la  “Setmana del
Comerç”  és  probable  que sigui  del  18 al  24  de març,  també se celebra
paral·lelament  el  “Dia  mundial  de la  poesia”,  i  s’implicarà  en participar  i
organitzar  accions  l’Associació  de  venedors  del  Mercat  Municipal,  les
Regidories de Cultura i Ensenyament de l’Ajuntament d’Amposta.
La Sra. Sebastià planteja 4 accions a tenir en compte per a la Setmana del
Comerç:

- 1.- Dia internacional de la poesia.
- 2.- Taula de treball el Pla de Dinamització comercial “a la vora”.
- 3.- Agermanament de comerços (data límit d’inscripció 25 de febrer).
- 4.- Dia del Pare.
-

La  Sra.  Sebastià  diu  que  amb  la  Regidoria  de  Cultura  de  la  mateixa
cartelleria del “Dia de la poesia” es farà un portal per a donar als comerços.
La Sra.  Sebastià  diu que farà la  formació als  comerços  creant plantilles;
també pot ajudar algun estudiant d’Esardi.
La Sra. Sebastià diu que hi ha un poemari que ha demanat a la Biblioteca
que parla del comerç.
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1.4. CAMPANYA DE NADAL I REIS
La Sra. Sancho diu que l’encesa de llums la faran els primers membres de la
Junta de FECOAM el dimecres 5 de desembre a les 17:30 a la rotonda de
l’olivera; la idea la va tindré la Sra. Alícia Valldepérez.
La Sra. Sancho diu, en relació a l’il·luminat nadalenc, que aquest any per
primer s’il·luminarà l’Avinguda de la Ràpita i el Carrer Joan Sebastià Arbó.
La Sra. Àngels Lluís diu que ha recollit signatures reclamant la inauguració
del Carrer Verge de Montserrat que fa molt d’anys que ho reclama; la Sra.
Sancho diu que aquest any aquest carrer no serà il·luminat. 

1.5. ALTRES ASSUMPTES

NIT D’ESCÀNDOL
La Sra. Sancho diu que s’ha de decidir la data de la “Nit d’escàndol” i ella
proposa el cap de setmana del 15 de juny.
La Sra. Sebastià diu que veu la “Nit  d’escàndol” com un “Black Friday” al
carrer.
La Sra. Rosselló diu que han d’haver més participant i que porten producte
que destaqui i sigui atractiu.
Per unanimitat dels assistents es decideix fer la “Nit d’escàndol” a l’Avinguda
de la Ràpita.

CAMPANYA “TORNEM AL COLE”
La Sra. Sebastià diu que si a FECOAM li sembla ve, la “Campanya tornem al
cole” s’hauria d’iniciar al juliol  i data límit d’inscripció 31 de juliol;  LA Sra.
Sancho diu  que la  inscripció  seria  fer  l’  ingrés  a  un número de compte
bancari.

D’altra banda, la Sra. Sebastià proposarà fer un concurs de “Coques de Sant
Joan”.

La Sra. Sancho diu, en relació als tiquets per a les atraccions al Parc dels
Xiribecs,  els  comerços  les  han  d’anar  a  buscar  a  l’Ofcina  de  l’Àrea  de
Comerç de l’Ajuntament d’Amposta. 

La Sra. Sancho diu que el dia del Mercat de Santa Llúcia (16 de desembre)
es farà la inauguració de les cortines del carrers Major i Corsini.
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1.6. TORN OBERT DE PARAULES
La Sra. Aubeso pregunta a partir de quin hora s’ha de muntar al Mercat de
Santa Llúcia; el Sr. Secretari diu que a partir de les 9 hores i a les 10 s’obrirà
al públic.

I no havent altres assumptes de què tractar s’aixeca la sessió  essent les deu
hores i cinc minuts, i com a Secretari Delegat certifco.

Àngel Montes i Forcadell
Tècnic de Comerç 

Amposta, 29 de novembre de 2018
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