
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA TAULA D’ENTITATS DE PARETS DEL VALLÈS 

Data: 30 d’octubre de 2019
Horari: de 20 a 21.45 h
Lloc: sala d’exposicions Can Rajoler

Hi assisteixen:
Agrupament  Escolta  i  Guia  Sant  Jaume,  AMPA  CEIP Vila  Parietes,  AMPA de  l'Escola
Pública Lluís Piquer,  Associació Fotogràfica AFP,  Associació Les Arts,  Associació Lúdico-
educativa Rodola,  Associació Parets Solidari, Associació Solidària amb San Francisco del
Norte, Associació TRIPLE, Balls de Saló, Binary Emotions Knights, Casal d'Avis Ca n'Oms,
Club  ciclista  BikersParets,  Club  Esportiu  d'Activitats  de  Muntanya  Parets-CAM,  Colla
castellera Manyacs, Colla de Gegants Grallers i Bestiari, Corefo SCCL, Comissió de Festes,
Coro Rociero Alborada,  Diables Parets, Grup Rialles, Musicoterapeutes i  Arterapeutes de
Catalunya. AMACAT, Parets Contra el Càncer.

S’inicia la reunió a les 20.10 h amb la presentació, per part de Juli Bosch,  de la regidora
d’Educació, Comunicació i Salut, Cassandra Garcia, el regidor de Drets Socials, Cooperació,
Participació  i  Innovació,  Lluís  Moreno  i  la  regidora  de  Cultura,  Feminisme-LGTBI  i
Transversalitats, Kènia Domènech, que donen les gràcies per l'assistència.
S’excusa l’absència de la regidora d’Ocupació, Relacions Institucionals, Joventut, Mobilitat i
Habitatge, Montserrat Folguera, per trobar-se en una altra reunió com a regidora de barri.

Ordre del dia

1. Participació d’entitats en l’àmbit comunicatiu.

La regidora de Comunicació, Casandra Garcia i el responsable del Servei de Comunicació,
Alberto  Corbacho,  expressen la  seva  voluntat  de  col·laborar  de  manera  activa  amb les
entitats i associacions del municipi. Per aquest motiu, el departament de premsa vol donar
veu  a  les  entitats,  i  no  només  quan  facin  accions  que  siguin  noticiables,  sinó  fer  una
projecció de la seva història i activitat. 
La  voluntat  del  servei  de Comunicació  és fer  entrevistes,  reportatges  i  altres  continguts
audiovisuals  amb  relació  a  les  entitats.  A més,  el  servei  vol  que  les  entitats  tinguin  la
possibilitat de participar en els actes de celebració dels 40 anys de RAP107 FM i posen a
disposició el correu premsa@parets.cat per contactar amb el departament.
El servei de Comunicació iniciarà un nou servei de vídeo que vol tenir com a protagonistes
les entitats i associacions i al comerç local. Tan bon punt s'iniciï aquest servei, es donarà a
conèixer per concretar les possibilitats de difusió i projecció de les entitats. 

2. Participació ciutadana i Innovació Democràtica: model i plataformes.

El regidor de Participació, Lluís Moreno:
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El Govern Plural està treballant en el Pla d'Actuació Municipal (PAM) que serà el "pacte de
poble" públic entre el nostre govern local i la ciutadania de Parets; un PAM que garantirà la
transparència,  els  processos participatius així  com la rendició de comptes. Un PAM que
incorporarà pressupostos participatius i que serà dinàmic i viu els quatre anys que vénen. Un
PAM estretament lligat  a una voluntat  de treball  constant,  horitzontal  i  coordinat entre la
ciutadania, les electes i les professionals tècniques de la nostra Vila.
Un  PAM vinculat  a  una forma d'entendre  la  participació,  on  una  ciutadania  informada  i
compromesa representa un valor afegit pel municipi, una ciutadania que proposa, opina i
crea,  però  també  controla  i  fiscalitza  l'acció  de  govern,  sent  corresponsable.  Perquè
treballarem plegats per un Parets radicalment democràtic que planta cara als "lobbies" i als
privilegis. Que recupera la sobirania de la gent sobre l'energia, l'aigua i els béns de primera
necessitat, sobre les finances o la tecnologia. On la ciutadania exerceix de forma activa la
política més propera, amb una gestió austera, eficient, eficaç i transparent.
Mitjançant  plataformes com el  DECIDIM i  amb el  suport  de  la  Diputació  de  Barcelona,
dissenyarem  col·lectivament  processos  participatius,  planificacions  estratègiques,  ens
comunicarem en xarxa, impulsarem iniciatives ciutadanes i consultes ciutadanes. Amb tot un
seguit de trobades, per promoure el debat i el contrast d'arguments entre la ciutadania o
entre aquesta i les responsables municipals (electes i tècniques), per tal de recollir les seves
opinions i propostes.
Processos  participatius,  on  cercar  idees  creatives  i  innovadores  per  dur-les  a  terme  i
suggerir quines formes d'intervenció són les més adients en funció de les particularitats de
cada actuació, context i cas. Perquè volem i apostem per promocionar l'associacionisme i la
iniciativa social com a forma clau de participació ciutadana i de reforç de la cohesió social, i
complementàriament  volem  potenciar  la  visibilitat  d'aquelles  persones  que  tenen  més
dificultat per accedir a la vida pública municipal, tot adequant canals de participació adients.
Us animem a ser altaveu a les vostres organitzacions i entre la ciutadania de Parets, per fer
extensiva  aquesta  aposta,  amb  un  esperit  de  construir  des  de  l'empatia,  el  diàleg,  el
consens, la cogestió i la reinvenció,  d'un model on el valor fonamental és el respecte i la
intel·ligència col·lectiva per dissenyar plegats, el Parets del Futur.

3. Justificació de subvencions 2019.

El  director  de  l’àrea  de  Serveis  Personals,  Juli  Bosch,  explica,  amb  la  projecció  d’un
PowerPoint,  les  principals  consideracions   a  tenir  en  compte  per  la  justificació  de  les
subvencions. 
Es recorda la importància d’avançar la justificació, si és possible, un cop es tingui la despesa
feta i no esperar a l’últim moment per tal d’agilitzar els tràmits.
A  petició  d’algunes  de  les  entitats  assistents,  s’ha  modificat  l’annex  2  «Declaració
responsable», i l’annex 4 «Memòria d’activitat» per fer els documents més entenedors.
S’adjunta el PDF de la projecció. 

4. II Jornades Ampliant els Horitzons de les Violències de Gènere.

La regidora de Cultura, Kènia Domènech, convida a totes les entitats a participar d’aquestes
jornades que se celebraran el 7 i 8 de novembre a Parets. S’adjunta cartell.
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5. Activitats pro Marató. Coordinació.

La regidora de Cultura, Kènia Domènech, comenta que gràcies a la gran quantitat d’entitats,
serveis i persones que organitzen activitats per a la Marató de TV3, es vol convocar una
reunió per poder-se coordinar i donar a conèixer de manera conjunta totes les activitats que
es fan al poble.
Si  esteu  interessats,  ens  ho  heu  de  fer  saber,  tan  aviat  com  es  pugui,  al  correu:
caljardiner@parets.cat

Les entitats, que ja es van apuntar el dia de la reunió són:

Associació TRIPLE
AMPA CEIP Vila Parietes
Associació Balls de Saló
Associació Parets Contra el Càncer
Associació Grup Rialles
Associació Diables
Associació Musicoterapeutes i Arterapeutes de Catalunya. AMACAT

Recorda que hi ha organitzada una arrossada popular el 14 de desembre a Cal Jardiner per
recaptar fons per a la Marató i convida a totes les entitats a participar.

6. Activitats de Nadal 2019.

La regidora de Cultura, Kènia Domènech, avança que s'estan programant diferents activitats
pel mes de desembre i  Nadal  i  ofereix a les entitats la seva participació amb alguna/es
activitat/s, tallers, exhibició, etc. qualsevol dia i durada dins d'aquestes accions:

 08 de desembre matí a la plaça de la Vila - Fira de Nadal al Barri Antic
 15  de  desembre  matí  a  la  plaça  de  la  Vila  -  Activitats  al  matí  +  Carter  Reial

Agrupament Escolta
 22 de desembre matí a la plaça Dr. Trueta - Fira de Nadal Eixample + carter Reial

Agrupament Escolta
 2 tarda, 3 i 4 de gener matí i tarda al pavelló – Parc de Nadal infantil i juvenil

Les entitats interessades han de notificar el que volen fer a Can Rajoler,  abans del 15 de
novembre, per poder planificar i fer la difusió adient, al correu:
myriam.rodriguez@parets.cat 

Parla Arnau Maluenda en nom de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume sol·licitant la
col·laboració de les entitats en el muntatge de la Cavalcada de ses Majestats els Reis Mags
de l’Orient,  per una banda, muntant alguna carrossa i,  per l’altra,  donant suport  al  propi
agrupament en les seves tasques. Les entitats interessades poden dirigir-se directament a
l’Agrupament secre.sant.jaume@gmail.com
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7. Formació del Grup de Treball per organitzar la Festa Major d’Hivern 2020.

Es recorda la formació del Grup de treball  per organitzar la Festa Major d'hivern que es
celebrarà del 24 al 27 de gener de 2020.
Totes les entitats són convidades a formar-ne part i la primera reunió serà el  dijous 21 de
novembre a les 20.00 h a les oficines de Can Rajoler.

Les  entitats  interessades  han  de  comunicar-ho  a  Can  Rajoler,  Myriam  Rodríguez,
myriam.rodriguez@parets.cat 935739800.

També es demana que totes les entitats que vulguin celebrar algun acte durant la Festa
Major ho comuniquin abans del 18 de novembre per portar-ho a debat a la primera sessió.

Per a cada activitat heu d’aportar la informació següent: 

Dia de realització

Hora d’inici

Hora de finalització

Lloc on es desenvoluparà

Nom de l’activitat

Breu explicació del contingut

8. Temes sobrevinguts.

Es dóna torn de paraula amb les següents intervencions per part de les entitats:
Associació Lúdico-Educativa Rodola
Pregunta quin tipus d’activitat pot accedir a una subvenció directa.
Juli  Bosch  respon:  que  és  el  Ple  de  l’Ajuntament  que  ho  assigna  quan  s’aprova  el
Pressupost municipal de l’any, en funció dels criteris culturals, socials, d’interès públic, etc.
que hom determini. Si hi ha alguna activitat rellevant que una entitat vol portar a terme l’any
següent caldrà exposar el projecte, com més aviat millor, a la regidoria corresponent per a la
seva valoració i posterior proposta al Ple municipal.

Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets
Pregunta si l’organització de la Fira de Nadal ja no la porten els comerciants perquè els hi
han proposat diverses vegades una trobada de figures per fer sortir en Bitru i no ho han
aconseguit mai.
Juli Bosch respon: que l’associació de comerciants està aturada en l’actualitat i les fires de
Nadal que s’estan projectant les està impulsant el Servei de Comerç municipal. Pel que fa a
l’activitat  proposada  que  la  faci  arribar  a  l’Ajuntament  per  valorar-la  amb  el  Servei  de
Comerç.

Associació Fotogràfica de parets. AFP.
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Manifesta la manca d’espais per a les entitats i que només hi ha la sala de Can Rajoler per
fer exposicions, caldria trobar nous llocs. També fa referència sobre la temàtica de la Festa
Major d’hivern.
Kènia respon: que hi ha mancança d’espais per a les necessitats de les entitats i que s’està
treballant el tema. També està pendent de redefinir la Festa Major d’hivern i es pretén buscar
alguna temàtica i algunes accions que reforcin el sentit de pertinença, com un pregó, un toc
d’inici o similar.

L'acta de la reunió la podeu trobar penjada al Portal de Transparència de l'Ajuntament de
Parets.

Parets del Vallès, 8 de novembre de 2019
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