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

Data: 28 de maig de 2020 
Horari: de 20 a 21.35 h 
Reunió telemàtica 
 
Hi assisteixen: 
Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, Associació Fotogràfica AFP, Associació Les Arts, 
Associació Lúdico-educativa Rodola, Associació de donants de sang del Vallès Oriental, 
Colla  del Ball de Gitanes, Balls de Saló, Binary Emotions Knights, Club ciclista BikersParets, 
Colla castellera Manyacs, Colla de Gegants Grallers i Bestiari, Comissió de Festes, Diables 
Parets,  Ara Sarau, Agrupació Pessebrista Parets, Parets Contra el Càncer, Coro Rociero 
Alborada, Imatges solidàries d'ajuda a persones i projectes, Centre Excursionista Parets, 
Òmnium Cultural, Centre d'Estudis Locals Parietes, Associació Escena Educativa, Federació 
Coordinadora d'associacions de mares i pares d'alumnes de Parets del Vallès, Parets 
solidari, Protectora d'animals de Parets, Club d’atletisme,  
 
S’inicia la reunió a les 20.10 h amb la presentació de la regidora de Cultura, Feminisme-
LGTBI i Transversalitats, Kènia Domènech, que dona les gràcies per l'assistència. També es 
compta amb la presència del regidor de Drets Socials, Cooperació, Participació i Innovació, 
Lluís Moreno. 
 
Després d’algunes dificultats en el desenvolupament de la sessió per temes tècnics i de 
connectivitat, es reprèn la reunió a les 20.25 h. 
 

Ordre del dia 
 
1. Festa Major. 
2. Activitats en període de desescalada del COVID19. 
 
La regidora, Kènia Domenech, explica la complexitat que significa el plantejament de 
possibles activitats, a dos mesos, en una situació tan canviant com la que tenim ara amb la 
pandèmia del COVID19. En primer lloc, es comenta que no se sap segur si finalment es 
podrà fer o no perquè les informacions són escasses i van sortint depenent del 
desenvolupament de la situació (durant la sessió es confirma que Granollers ja ha suspès la 
seva festa major encara que s’hauria de fer a finals d’agost). 
 
També es comenta que la idea no seria fer una festa concentrada en un cap de setmana 
sinó fer diferents activitats, si és possible, durant tot el mes de juliol. 
 
Una vegada feta aquesta introducció, la regidora convida a totes les entitats a fer propostes. 
 
Imatges solidàries: 
Proposen fer una mena de concurs de fotografies en col·laboració amb la Protectora 
d’animals. Es tractaria de fotografiar les mascotes amb els seus propietaris en el marc d’una 
trobada com les que fan habitualment. 
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Associació Fotogràfica: 
Com a vinculació amb l’activitat d’Imatges solidàries proposen un concurs de fotografia 
mascotes, la possibilitat de fer el lliurament de premis dels seus concursos i no deixar de 
convocar el concurs de fotografia de Festa Major però fer-lo de forma virtual. 
 
Agrupació pessebrista: 
Demanen si serà possible que es faci la decoració dels carrers. No es veu cap inconvenient, 
sempre que es respectin les restriccions que hi hagi en el moment de fer-ho. 
 
Ara Sarau: 
Es posen en dubte les “activitats virtuals” i es demana imaginació per a proposar activitats 
de carrer. Kènia Domènech comenta que és per això que es volen fer les activitats durant tot 
el mes tenint en compte les restriccions que puguin haver-hi. 
 
Diables: 
Proposen mantenir els correfocs i l’assaltament de botigues si el públic manté la distància 
social. També es comenta que fer l’espectacle de la Pedra del Diable és inviable aquest any. 
 
Gegants: 
Diuen que veuen clar que podrien sortir amb els músics a tocar en activitats de carrer però 
no podran sortir amb els gegants. 
 
Balls de saló: 
En col·laboració amb el Casal Can Butjosa plantegen un curs intensiu de ball al juliol per a 
dones. Es comenta que com aprenen a ballar soles es respecten les restriccions. 
 
També proposen la contractació d’un grup musical com el Duet d’Ambient que pugui fer un 
recorregut pels carrers del poble. 
 
Rodola: 
Plantegen que es podria fer la gimcana tradicional de Festa Major amb diferents proves al 
llarg del poble i que volien recuperar les activitats de les dues colles que hi havia però ho 
veuen difícil amb les restriccions. 
 
Manyacs: 
Aquesta entitat dona per tancada la temporada de castells i comenten que poden afegir els 
seus músics a les activitats que es puguin fer al carrer. 
 
Regidoria de cultura: 
Des de l’Ajuntament es comenta que s’ha planificat i dissenyat la possibilitat de fer algunes 
activitats com concerts d’escoltar (no de ballar), teatre, cinema i d’altres amb la gent 
disposada en cadires mantenint les distàncies de seguretat però que hi ha seriosos dubtes 
que l’afluència massiva de gent respecti aquestes normes tal com estem veient actualment a 
platges, terrasses o gent fent esport. 
 
Es remarca la responsabilitat penal dels responsables organitzadors d’activitats davant dels 
incompliments de les normatives existents i també l’efecte crida dels pobles veïns que tenen 
les activitats a Parets i més quan encara se’n fan menys als municipis dels voltants. 
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Es comenta la primera experiència del pròxim dia 6 de juny, l’Autocomedy amb la gent 
disposada en cotxes com a activitat que compleix totes les normatives però que, 
malauradament, no es podrà explotar molt perquè és inviable amb aquestes temperatures 
tenir la gent confinada en vehicles sense poder engegar els motors i l’aire condicionat i, 
menys encara, tenir 200 vehicles amb el motor engegat durant 3 hores.  
 
Amb relació a la viabilitat del tobogan d’aigua i el Sarau d’aigua no podem saber res encara 
perquè no se sap quines mesures d’higiene s’haurien de prendre com, per exemple, si 
s’hauria de desinfectar les instal·lacions després de cada ús. 
 
Contestant una pregunta de Rodola, la regidora demana que un dels sectors que té menys 
propostes és el dels joves i que caldria veure què es podria fer. Així mateix, caldria veure 
quin format podrien tenir les colles que volen recuperar. 
 
Una entitat planteja que si no hi ha festes majors als pobles del voltant, és possible que es 
desbordi l’assistència a la nostra. La regidora, diu que aquesta és una de les raons per les 
quals es planteja el canvi de format, de cap de setmana a tot el mes. 
 
Davant de la intervenció d’en Quico Montero, tècnic municipal d’Esports, on suggereix que 
es puguin fer les activitats mitjançant preinscripció, en Juli Bosch comenta que aquesta és la 
solució ideal per a planificar adientment com s’ha fet amb l’Autocomedy però són molt 
limitades les accions on aquesta inscripció seria possible i igualment tindríem el problema de 
l’afluència massiva de gent que pogués presentar-se malgrat que no estigués inscrit. 
Aquesta mesura també implica unes despeses addicionals de personal de control i 
d’enfrontament per fer complir les normatives existents. 
 
Diables: 
Comenten que alguns ajuntaments estan plantejant distribuir els focs artificials arreu del 
poble. Proposen fer-ho al llarg de l’av. Catalunya, per exemple. Caldria la contractació d’una 
empresa especialitzada. En Juli Bosch, comenta que aquesta és la solució que ens estan 
plantejant les empreses de pirotècnia per poder treballar. En aquest sentit se’ns plantegen 
molts dubtes per la multiplicitat de zones de seguretat que s’haurien d’establir complint totes 
les normes existents a cadascun dels punts de llançament, l’elaboració d’un nou Pla 
d’autoprotecció i, a més, no es té la garantia que no es produeixin concentracions de gent en 
llocs en concret, amb major afluència de gent de fora del municipi distribuïda per més zones, 
i que la Policia hauria de controlar, talls de circulació, els desviaments de trànsit, etc. 
 
Finalment, la regidora de Cultura concreta que no es farà la Festa Major tal com la coneixem 
encoratjant-nos a celebrar-la l’any vinent amb la força, l’èxit, la participació i el volum 
habitual al qual estem acostumades. Sí que estudiarem les propostes que s’han parlat i 
mirarem quina programació es pot oferir durant tot el mes de juliol. 
 
Es descarta les opcions d’activitats virtuals que podien tenir sentit quan tothom estava 
confinat a casa però ara que tothom podrà sortir, amb el bon temps, el sentit de festa de 
carrer, d’aire lliure, de relació personal no es troba adient. 
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Demana als assistents que les propostes que han comentat i aquelles que se’ls puguin 
acudir les enviïn detallades al correu juli.bosch@parets.cat per poder fer una oferta global. 
 
3. Temes sobrevinguts. 
 
Es plategen les següents activitats. 
 
Associació de donants de sang del Vallès Oriental 
Mantenen l’acapte de sang pel dissabte de Festa Major. 
 
Òmnium cultural 
El dia 23 de juny es farà la Flama del Canigó, pròximament enviaran correu electrònic 
convidant les entitats a participar. 
 
 
L'acta de la reunió la podeu trobar penjada al Portal de Transparència de l'Ajuntament de 
Parets. 
 
 
Parets del Vallès, 31 de maig de 2020 
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