ACTA DE LA REUNIÓ DE LA TAULA D’ENTITATS DE PARETS DEL VALLÈS
Data: 17 de març de 2016
Horari: de 20 a 21.15 h
Lloc: sala Serra Cooperativa
Hi assisteixen:
ACAPS Vallès Oriental, Agrupació Pessebrista, Ara Sarau, Balls de saló, Casa de
Andalucía, Casal d'avis Ca n'Oms, Centre d'Estudis Locals Parietes, Centre Excursionista
CEP, Club d'activitats de muntanya CAM, Colla castellera Manyacs, Colla de Ball de
Gitanes, Comissió de Festes de Parets del Vallès, Diables Parets, Difusió de la cultura
romanesa, Donants de sang del Vallès Oriental, Famílies del Trencadís, Fes-Tuka,
Fotogràfica AFP, Hermanados - Agermanats, LGBT Parets, Lúdico-educativa Rodola,
Motera 16 Orkos, Parets Contra el Càncer, Penya blau–grana, Serveis i comerços de
Parets ASIC, Societat coral Art i Unió, Unió de germandats de previsió social, Venado Crew.

S’inicia la reunió a les 20.05 h amb la salutació del regidor de Cultura, Educació i Joventut
que dóna les gràcies per l'assistència i fa extensiva la satisfacció de tot l’Equip de Govern
vers la tasca realitzada per les entitats municipals. Esmenta la inauguració de l'exposició
dels 20 anys de Diables Parets i convida a tots els assistents a poder gaudir de la mateixa a
partir del proper divendres 18 de març.
Ordre del dia
1. Consell de Cultura/Taula d'Entitats.
El regidor de Cultura, Miquel Pérez, explica que es descarta la constitució del Consell de
Cultura de Parets del Vallès atesos els inconvenients d'excloure altres entitats que no són
específicament culturals com les juvenils, les educatives, les de cooperació, etc. que,
malgrat això, també fan activitats culturals., i per evitar haver de crear altres consells
d'aquests àmbits.
Per aquest motiu, s'ha considerat adient aprofitar la Taula d'Entitats, que és el paraigua de
tot el teixit associatiu local, donant-li un major impuls i un major dinamisme tot assolint els
mateixos objectius que es plantejaven a través del Consell de Cultura.

2. Subvencions entitats sense afany de lucre 2016.
El dijous, dia 25 de febrer, es va aprovar per Junta de Govern la convocatòria de
subvencions per a entitats 2016. Una vegada publicada al Butlletí Oficial de la Província, en
data 11 de març de 2016, les entitats tenen 21 dies naturals (punt 15 de les bases) per
presentar les sol·licituds, es a dir, fins el dia 1 d'abril de 2016.

Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
www.parets.cat

OAC Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
1/7

La documentació a presentar per la sol·licitud és:
- Annex 1. Un per activitat (hi ha un model específic per a les entitats culturals un per les
entitats esportives i un altre General per a la resta d'entitats).
- Annex 2. Declaració responsable. Signada pel president i secretari.
- Còpia de l'Acta de l'última assemblea de socis on consti l'aprovació dels comptes de
l'entitat.
Es recorda que el tràmit es pot presentar a les oficines de l'OAC o fer per internet, sempre
que tingueu certificat digital (de l'entitat, o a nom del president, secretari o tresorer),
mitjançant el web municipal, al següent enllaç: Seu Electrònica, categoria Beneficis fiscals,
ajuts i subvencion "Subvencions per a entitats i associacions". En aquest mateix lloc a
l'apartat Informació, estan tots els models. També l'11 de març de 2016, es va enviar un
correu a totes les entitats amb tots els documents necessaris per a la sol·licitud adjunts.
Variacions a destacar:
- Ja no existeix la diferenciació entre activitat regular i activitat puntual. Serà cada Servei qui
comunicarà, amb l'acord de concessió, quina serà la quantitat a justificar per a cada activitat
subvencionada.
- La data límit per justificar les subvencions és el 31 de gener de 2017. S'ha de tenir en
compte, però, que la data per poder realitzar les activitats, i per tant, la data que ha de
constar a les factures justificatives ha de ser de l'1 de gener al 31 de desembre de 2016. En
cap cas s'acceptaran justificants amb altra data.
Es recorda, quan arribi el moment, que s'han de seguir les indicacions donades, en el correu
enviat el 26 de novembre de 2015 a totes les entitats, de com realitzar correctament la
justificació de la subvenció.

3. Protocol del Servei d'Acollida.
El Govern ha aprovat el Decret 150/2014, de 18 de novembre, que regula els serveis
d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya amb l'objectiu de
promoure la seva autonomia i igualtat d'oportunitats a través del coneixement de les
llengües oficials, el funcionament de la societat d'acollida i el seu marc jurídic i laboral.
Aquest decret obliga als Ajuntaments a un Servei de Primera Acollida que s'ha articulat en
tres mòduls,
Mòdul A : Competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana i en llengua castellana.
Mòdul B : Coneixements laborals.
Mòdul C : Coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic (15 hores)
La formació del mòdul A la realitzen l'Oficina de Català i l'Escola d'Adults de Parets.
El mòdul B l'imparteix el Servei Local d'Ocupació de Parets.
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La formació del mòdul C, que serà impartida en part pels Serveis municipals, es demana,a
les entitats de la població, la seva col·laboració per donar cabuda a les persones usuàries
dels recursos formatius. Caldria que aquestes entitats, en els seus assaigs o entrenaments,
si és esportiva, poder acollir-los, fer que participin i certificar la seva assistència per poder
assolir les hores que li són necessàries.
Les entitats de Parets, poden col·laborar a l'obtenció del certificat d'acollida mitjançant una
tasca d'acompanyament. Es tracta de fer-les partíceps de les seves activitats habituals
durant unes hores.
Les entitats interessades s'han de posar en contacte amb josepmaria.valenti@parets.cat.
L'entitat Donants de sang del Vallès Oriental, ja ha manifestat la seva voluntat de col·laborar.
4. Programació cultural propera.
El regidor Miquel Pérez, explica quines són les activitats programades per als propers dies,
que ja compten amb la col·laboració de varies entitats, però comenta que si hi ha alguna
entitat més interessada, encara pot participar:
- 2 d'abril. Portes obertes a Cal Jardiner. Al llarg de tot el dia es realitzaran diferents
activitats:
11.00 h Agroolimpiades Cal Jardiner
Taller de xapes (col·labora Associació Rodola)
Inscripcions fins l'1 d'abril
13.00 h Vine a ballar zumba amb l'Associació Balla Balla
14.00 h Dinar musical. Dinar a càrrec de Festuka
(botifarra i beguda per 3,50 €)
Actuació musical
Exhibició Manyacs Parets
Inscripció fins el 31 de març
16.00 h Exhibició competició d'Scooter. Dinamitzat Bestial Wolf
Exhibició grafits a càrrec de Las Haches del Valle i l'alumnat del curs de
grafits del Casal
16.30 h Benvinguda regidor Joventut
17.00 h Xocolatada
Actuació Dj Keal
20.00 h Master Class Dance Hall
23.00 h Concert de XX
Dj Barretina Sound System
Exhibició de Diables Parets
Els bucs d'assaig, amb motiu de les Jornades de Portes Obertes, seran gratuïts del
29 de març al 2 d'abril
Diables Parets fa el suggeriment de poder portar l'exposició de 20 any de Diables
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Parets.
- 23 d'abril. Festa Parets, poble lector juntament amb Sant Jordi a la Plaça de la Vila.
Aquest any aquesta festa coincidirà amb la celebració de Parets municipi lector i és per això,
que es demana que totes les entitats que col·laboren amb alguna activitat, aquesta, tingui
alguna referència al món de la lectura.
Les entitats interessades a participar han de comunicar-ho Can Rajoler, al Josep M. Valentí,
935739800, josepmaria.valenti@parets.cat.
L'associació Donants de sang del Vallès Oriental fa el suggeriment de poder donar a
conèixer i fer la lectura d'un llibre editat per fer veure als infants la importància de fer
donacions de sang. Tanmateix proposa fer un taller de pintar làmines amb dibuixos de la
mateixa temàtica.
- Festa Major d'Estiu. Es comenta les propostes que el Consell d'Infants de Parets, han
elaborat per fer activitats a la Festa Major d'estiu dirigides concretament a les seves franges
d'edat (de 1r a 6è de primària).
Les activitats que han proposat després de fer una enquesta a totes les escoles de primària
del municipi han estat:
Activitats d'aigua (guerra de globus, pista de lliscament,...)
Activitats nocturnes mentre hi ha concert al parc La Linera (gimcanes, jocs de nit,…)
Tir amb Arc
Cinema a la fresca
Marató esportiva (futbol, bàsquet, handbol...)
Futbolí humà (inflable)
Master Chef
Concurs de pastissos
Fotografiar personatge tipus Busca’ls, troba’ls i Lluiiiiis...!, a la tarda, abans de sopar
Paintball
El Servei de Cultura ja està elaborant algunes propostes però es convida a les entitats que
vulguin organitzar-ne alguna que ho facin saber a Can Rajoler, al Josep M. Valentí,
935739800, josepmaria.valenti@parets.cat.
Espontàniament s'ofereixen:
Ara Sarau a fer una activitat d'aigua
Associació Rodola a fer una activitat nocturna tipus gimcana
Fes-Tuka estudia fer el concurs de pastissos previ a la Festa i fer activitats el dilluns
L'associació Fotogràfica Parets estudiarà la proposta de Busca’ls, troba’ls i Lluiiiiis...!
5. Programació pròpia de les entitats.
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Es dóna torn de paraules a les noves entitats per presentar-se i a totes per exposar les
properes activitats que tenen programades i per demanar col·laboració a la resta d'entitats.
LGBT Parets. Es presenten com a nova entitat a Parets, la seva raó de ser és defensar els
drets i llibertats del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. Donar-se a
conèixer com a col·lectiu integrat en la societat actual. Ajudar al col·lectiu amb problemes
socials, personals i psicològics.
El 17 de maig és el Dia Internacional contra l'homofòbia, onejarà a la plaça de la Vila la
bandera LGBT, es llegirà un manifest i es farà un petó col·lectiu.
Diables Parets.
Fa la presentació dels actes commemoratius del 20 anys. El 18 de març s'inaugura
l'exposició commemorativa a la sala d'exposicions Can Rajoler a les 18 h.
El 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, serà el dia fort de celebració de l'aniversari amb una obra
de teatre, a la plaça de la Vila, sobre el recorregut històric d'aquesta entitat, guió adaptat per
Mercè Alcayna i amb la col·laboració de Maria Grever. Com acte final tenen programada la
cremada de l'Ajuntament. https://www.facebook.com/diablesparets666
Centre Excursionista Parets. CEP.
30 d'abril. Montserrat-Parets. La anada dels autocars a Montserrat serà a les 5.00 de la
matinada des de la plaça de la Vila i l'arribada es preveu de les 14 a les 22 hores a la
mateixa plaça.
Demanen col·laboració de les entitats per fer actes a la plaça de la vila per amenitzar
l'arribada. Hi ha moltes entitats que ja hi col·laboren però es demana que la resta encara ho
pot fer. Tenen confirmada la participació de Diables, Manyacs, Balla-Balla, Prodansa,
música en directe de grups locals, etc.
Del 17 al 23 d'octubre celebren la Setmana de la muntanya i l'excursionisme. Tenen
concertades visites al rocòdrom, pel matí, de les escoles de Parets però volen obrir aquest
fet a totes les entitats del poble perquè puguin gaudir d'aquesta instal·lació.
També han programat tot un seguit d'actes als quals estan convidades tota la ciutadania
fan una crida a totes les entitats a col·laborar i participar:

i

Caminada per a Gent Gran
Concurs fotogràfica
Gimcana familiar
Portes obertes rocòdrom
Piolet
http://www.ceparets.com
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Societat Coral Art i Unió.
Fa una crida a tots els assistents per demanar homes i dones, sobretot homes, que vulguin
cantar i formar part de la seva entitat. Els assajos els fan els dilluns de 17.30 a 19.30 al
casal Ca n'Oms.
3 d'abril. Cantada de caramelles a la porta de l'Ajuntament.
4 d'abril Cantada de caramelles a la residència i centre de dia Pedra Serrada a les 17h.
12 de juny. Concert de Primavera a Can Rajoler amb corals convidades i refrigeri final.
Ara Sarau. Es presenten com a nova entitat que realitza activitats lúdico festives i culturals
que convidin a la participació ciutadana. Les seves properes activitats:
Diumenge de festa major. Baixada de carretons amb la col·laboració de Fes-Tuka.
Castanyada. Faran un Halloween per a famílies i un tunel del terror.
Colla castellera Manyacs. Es presenten com a nova entitat. Els seus objectius són, aixecar
castells a l'àmbit principal de Catalunya. Organitzar activitats culturals relacionades amb el
món dels castells: xerrades, conferències, exposicions, tallers... Les seves properes
activitats:
2 d'abril a les Jornades de portes oberts de Cal Jardiner.
23 d'abril a la plaça de la Vila amb motiu de Sant Jordi i faran una botifarrada per dinar.
29 de maig. Bateig de la colla amb l'assignació del color de les camisoles, actuant com a
padrins les colles de Caldes, Mollet i Granollers.
24 de juliol. Festa Major d'estiu.
Al novembre celebraran el seu primer aniversari.
Qualsevol persona que es vulgui afegir a la colla, serà benvinguda els dimarts i divendres a
les 20h a l'escola Lluís Piquer.
Unió de Germandats de Previsió Social.
30 d'abril celebren la festa de nostra Senyora de Montserrat.
Motera 16 Orkos.
2 d'abril celebren el seu primer aniversari a Can Butjosa amb música i exhibició de motos al
carrer de 20 a 24 hores.
Casal d'avis Ca n'Oms. Comenten que fan moltes activitats pels avis però que manca més
participació per part de la població de Parets. Fa una crida a la resta d'entitats, moltes
integrades per persones grans, a que participin de les seves activitats.
Entre les seves activitats regulars destaquen el ball de divendres i diumenge, i el Bingo de
l'ultim dijous de cada mes.
Fotogràfica de parets. AFP.
22 d'abril. Taller fotogràfic nocturn amb foc.
10, 11 i 12 de juny. FOTOgraphicParets, la Festa de la fotografia. Tres dies dedicats a la
fotografia, realització de tallers, exposicions… Demanen col·laboració de les entitats perquè
puguin fer accions que tinguin a veure amb la seva activitat normal i els participants
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d'aquesta festa de la fotografia puguin fer fotografies d'aquestes accions.
Els membres de l'entitat s'ofereixen a participar, fent fotografies, en les diferents activitats
que realitzin la resta d'entitats.
http://www.afparets.com
Donants de sang del Vallès Oriental. Convida a la gent a donar sang: «sense sang no hi
ha vida». Sempre venen per les dues festes majors i a més un parell de cops més a l'any. La
propera el 2 d'abril al casal Sant Jordi.
Comenten la bona progressió de les acaptes de sang atès que els últims anys han passat
dels 20 a 40 habituals a més d'un centenar.
Parets contra el Càncer. Explica els serveix que ofereixen de psicologia, fisioteràpia... al
seu local situat a la Corefo.
Aquest serveis tenen un cost important i per això el proper 14 de maig organitzen una Gala
Benèfica al Teatre de Can Rajoler per recaptar fons i fan una crida a totes les entitats
perquè col·laborin en la compra de entrades.
Les entrades es poden comprar al seu local de la COREFO els dimarts de 16.00 a 19.00 h
al preu de 6 €.
Per a qualsevol altre consulta, us deixem un links que us poden interessar:
Directori Entitats Parets
Agenda d'activitats
L'acta de la reunió la podeu trobar penjada al Portal de Transparència de l'Ajuntament de
Parets.

Parets del Vallès, 17 de març de 2016
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