
AJUNTAMENT D’AMPOSTA
Àrea de Comerç I Mercat Municipal
tel.  977 70 23 06
fax. 977 70 36 05

    ACTA DE LA REUNIÓ NÚM. 37 DE LA TAULA DE TREBALL DEL COMERÇ LOCAL 
D’AMPOSTA “A LA VORA”

ASSISTENTS:

Sra. Alícia Valldepérez, de Llenceria Alícia
Sra. Sara Doménech, de Joieria Sara Doménech
Sra. Eva Panisello, de la Botiga del Turró Artesà

Sra. Remei,  123 Bebé
Sra. Patricia Callau, de  Per tu

Sra. Laura Arasa, de Calçats Minipreus
Sra. Anna Rosselló, Dinamitzadora de FECOAM

Sra. Marisin , de Pam’s
Sra. Maite, de Pam’s

Sra. Maite Bonfill, de Art 89
Sra. Montse Samper, de Personal Foto

Sr. Eric, de Nono
Sra. Mercè, de Xesca

Sra. Lala Escrivà, tècnica del FABLAB TE
Ilstr. Alcalde Adam Tomàs

Sra. Xènia Casanova Salvadó, Dinamitzadora del Mercat Municipal
Sra. Susanna Sancho i Maigí, Regidora de Comerç i Mercat Municipal de 

l’Ajuntament d’Amposta

A la Ciutat d’Amposta, el dia 10 de Març de 2022.
Essent les nou hores i deu minuts s’inicia la reunió corresponent al dia de la data, al  
Edifici del Sindicat a l’Espai del Fablab TE, de la “Taula de Treball” del  Comerç Local  
d’Amposta  “A  la  vora”,  amb  les  persones  relacionades  anteriorment  sota  la 
Presidència  de  la  Sra.  Sancho,  Regidora  de  Comerç  i  Mercat  Municipal  de 
l’Ajuntament d’Amposta. 

PRESENTACIÓ DE L’ESPAI SOCIOECONÒMIC DEL SINDICAT D’AMPOSTA

El Sr. Alcalde Adam Tomàs dóna la benvinguda als assistents, presenta el Fablab i 
explica que estan molt contents d’aquest nou espai i del projecte que representa 
per a la ciutat. Aprofita per dir que a l’edifici es troba ubicada també l’oficina de 
Polítiques Actives d’Ocupació.
Explica que pretén ser un espai per a les empreses i la ciutadania en general i  
enviat als comerços a que aprofitin el servei i l’espai.
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La Sra. Susanna Sancho dóna pas a la tècnica del Fablab i dóna les gràcies per 
l’assistència als presents.
La Sra. Lala Escrivà fa la presentació de l’espai i què és i ho acompanya d’un vídeo 
explicatiu.

1. CONCLUSIONS DEL FORA ESTOCS

La Sra. Sancho ensenya i explica els resultats de l’enquesta telefònica realitzada als 
participants de les activitats promocionals de Comerç del Fora Estocs.
Es comenta amb els participants de la Taula aquests resultats, on es fa palès que 
els comerços han estat contents dels resultats ja que han estat millors que altres 
anys en general.
La Sra. Susanna diu que els passarem una taula amb gràfics sobre aquest resultats 
per a que es vegin més clars.
Un cop acabada la visita la Sra. Susanna Sancho ens invita a visitar les oficines de 
Polítiques Actives d’ocupació.

2.FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA  2022

2.1. FORMACIÓ

La Sra.  Sancho parla  de la  formació,  pregunta  qui  està  interessat  amb el  curs 
d’Aparadors. Queden amb que informaran al departament de comerç de si estan 
interessat o no en fer-lo ara o més endavant ja que la Sra. Sancho explica que la  
voluntat és fer la formació d’aparadorisme relacionat en la Festa del mercat a la 
Plaça però que  atès que estan realitzant-se altres cursos per part de Fecoam, si 
volen poden deixar-ho per més endavant.

2.2. TEMÀTICA FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA: EL COMERÇ

Introducció  de  la  Sra.  Sancho  explica  que  aquest  any  la  temàtica  principal  es 
dirigeix al Comerç història dels últims 100 anys.
Informa que la Sra. Alícia Valldepérez, de Llenceria Alícia, serà la pregonera de la 
Festa del mercat a la Plaça.
La Sra Sancho diu que aquest any el pregó es farà amb els assistents asseguts.
Es parla dels horaris del pregó que encara no se saben concretament.
La  desfilada  de  tancament  de  la  FMP es  farà  amb la  intenció  de  què les  tres 
associacions  més  importants  d’Amposta  en  referència  al  comerç:  Ass. 
Restauradors,  Ass.  Comerç,  Ass.  Mercat  tinguin  un  paper  important  ja  que  hi 
formarà part una representació de cadascuna amb cotxes d'època que tancaran la 
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desfilada, la Sra. Susanna invita igualment a que tot els comerços hi participin ja 
que aquest any el tema central és el comerç.
La desfilada es farà per l’Avda. de la Ràpita i acabarà o començarà al mercat.
La Sra. Sancho, explica que la Festa del Mercat a la Plaça és de recreació històrica i 
que es fa amb la important col·laboració de la Dir. Gral. de Cultura i Festes i de la 
Diputació.
Explica també que hi  participa activament el Museu Terres de l’Ebre que és el que 
s’encarrega d'investigar el tema principal de cada FMP.
Informa que potser en algun moment el museu es posi en contacte amb algun 
comerç per demanar informació o fotografies.
També es convidarà al comerç a la exposició que es farà al Museu del Comerç.

2.3. ALTRES ASSUMPTES

La Sra. Regidora explica que s’organitza des del mercat un curs de fotografia de 
producte per als comerços sobre com fer i penjar a xarxes les fotografies dels seus 
productes que va molt enfocat a la restauració i la gent del mercat, però en la qual 
tots els comerços hi poden participar.

La Sra. Regidora explica que s’engega un altre projecte, en l’àmbit de comerç, on 
l’Ajuntament es compromet a  fer  un estudi  a  nivell  de tota Amposta  de locals 
comercials (plens i buits, quins estan en venta, en lloguer...) amb la creació d’una 
base de dades que ens ajudarà a fer un mapa calent per tenir més informació i  
poder treballar sobre ella quan s’hagin de prendre decisions tant des del comerç 
com des de l’Ajuntament. Es farà amb geolocalització.

La Sra.  Sancho diu que hi  ha la  voluntat  de regular el  repartiment del  comerç 
electrònic per a que tingui uns horaris de repartiment i que no faci competència 
deslleial al comerç local, però que l’Ajuntament depèn primer de la regulació de la 
Generalitat.

I no havent altres assumptes de què tractar s’aixeca la sessió  essent les nou hores 
i cinquanta minuts que com a Secretaria Delegada certifico.

Xènia Casanova Salvadó
Dinamitzadora del Mercat Municipal

Amposta a 18 Març de 2022
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