
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA TAULA D’ENTITATS DE PARETS DEL VALLÈS 
Data: 9 de novembre de 2017
Horari: de 20 a 20.50 h
Lloc: sala d’exposicions Can Rajoler

Hi assisteixen:
Agrupació Pessebrista, Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, Centre Excursionista CEP,
Club Atletisme Parets, Club Bàsquet Parets, Club Triatló Parets, Colla castellera Manyacs,
Colla de Ball de Gitanes, Diables Parets, Difusió de la cultura romanesa, Donants de sang
del Vallès Oriental, Fotogràfica AFP, Futbol sala Parets, Grup de Recerca de l’Escola de la
Natura de Parets (GRENP), Lúdico-educativa Rodola, Niu d’Art Poètic,  Òmnium Cultural,
Parets  Contra  el  Càncer,  Serveis  i  comerços  de  Parets  ASIC,  Unió  de  germandats  de
previsió social.

S’inicia la reunió a les 20.10 h amb la salutació de la regidora de Cultura, Àfrica Martínez,
que dóna les gràcies per l'assistència.

Ordre del dia

1. Subvencions a entitats 2018.

L’interventor de l’Ajuntament, Oscar Lomas, explica, amb la projecció d’un PowerPoint, les
principals consideracions  a tenir en compte per la justificació de les subvencions.
Us adjuntem el PDF de la projecció.

2. Formació a entitats.

• Marc legal i Llei de Transparència, dissabte 11 de novembre. (ANUL·LAT)

Jesús Martínez, Responsable de Participació comenta que el curs previst pel dissabte 11 de
novembre ha estat anul·lat per manca d’assistents. Hi havia 3 entitats apuntades. 
Explica que la Diputació ha concedit 2 tallers per poder realitzar abans del 31 de març de
2018:

1. Marc legal i Llei de Transparència
2. Comptabilitat per a associacions

Aviat se us farà arribar el temari d’aquests dos tallers per tal que pugueu triar quin dels dos
es realitzarà el febrer de 2018. La durada és de 4 h i es comenta la possibilitat de realitzar-lo
un dissabte matí o en 2 sessions de dues hores entre setmana, segons demanda de les
entitats. També es recalca la predisposició del Servei de Participació a organitzar qualsevol
altra formació que sigui de l’interès d’un nombre mínim d’entitats.

• Protocol per unes festes lliures violències el dima rts 21 de novembre.

Montse Cárdenas, Responsable  de Joventut, Cooperació i Igualtat, explica que el mes de
juliol  es  va  aprovar  al  Ple,  el  Protocol  per  unes festes lliures de violències masclistes i
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LGTBIfòbiques, d'acord amb una iniciativa sorgida de l'Assemblea de Joves de Parets. Es
va treballar conjuntament entre l'Assemblea i els serveis de: Cultura, Seguretat Ciutadana i
Igualtat. S’ha aplicat per primer cop a la Festa Major d'Estiu i a actualment s’aplica a totes
les activitats festives realitzades al Casal de Joves Cal Jardiner.
Totes les entitats i, en especial, aquelles que realitzin activitats festives o que hi acudeixi
molta gent, estan convidades a la presentació del Protocol que tindrà una càpsula formativa
a càrrec de «Observatorio Noctámbul@s».
Serà el dia 21 de novembre a les 18  h al Casal de Joves Cal Jardiner. 

3. Ciutat Amiga de la Infància.

El regidor d’Educació, Miquel Pérez, explica la Candidatura de Parets del Vallès per a ser
Ciutat Amiga de la Infància (UNICEF).
«A Parets del Vallès són moltes les activitats que es fan amb i per als infants i adolescents,
per això aquest curs hem iniciat el camí per a ser Ciutat Amiga de la Infància, una menció
que atorga Unicef. Actualment, estem elaborant un Diagnòstic sobre la situació dels infants i
adolescents  de Parets  del  Vallès com a pas  previ  per  definir  el  I  Pla  Local  d'Infància i
Adolescència. Per aquest motiu ens agradaria molt conèixer la vostra visió com a paretà o
paretana,  o bé com a representant d'una entitat,  centre educatiu o servei local.  Aviat us
farem arribar un petit qüestionari.»

4. Composició del Grup de Treball Festa Major d’Hiv ern.

Es recorda la formació del Grup de treball per organitzar la Festa Major d'hivern que es
celebrarà del 19 al 22 de gener de 2018.
Totes les entitats són convidades a formar-ne part i la primera reunió serà el dijous 23 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 volen celebrar algun acte durant la Festa Major
ho comuniquin  abans del  dimarts 14 de novembre  per portar-ho a debat a la  primera
sessió.

5. Temes sobrevinguts.

Es dóna torn de paraula amb les següents intervencions per part de les entitats:
Centre Excursionista Parets. CEP .
«El 2018 amb l'objectiu d'evitar coincidències amb altres activitats esportives i millorar el
calendari d'activitats farem un canvi de dates al PIOLET i a la PARETS MONTSERRAT.

• El Piolet, 6 de maig
• Parets Montserrat, 6 d'octubre

De nou i per tercer any consecutiu sortirem de Montserrat i arribarem a la plaça de la Vila de
Parets.  Aprofitem  per  demanar  a  les  entitats  que  vulguin  participar  en  les  activitats
d'animació de la Plaça que contactin amb nosaltres al correu cep@ceparets.com alhora que
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reiterem  la  nostra  demanada  de  col·laboració  a  Diables  Parets,  Manyacs  i  Associació
Fotogràfica que tan bons col·laboradors han estat els darrers anys.» 
http://www.ceparets.com

Òmnium Cultural. 
Convida a participar en la Flama del Canigó del 23 de juny de 2018.
L’activitat  es  divideix  en  dues  parts,  el  transport  de  la  Flama  i  les  activitats  que  es
desenvoluparan a la plaça de la Vila a partir de les 19.30 h.
Qualsevol entitat que vulgui participar serà benvinguda.
https://www.omnium.cat/valles-oriental

Fotogràfica de parets. AFP.
Els membres de l'entitat s'ofereixen a participar, fent fotografies, en les diferents activitats
que realitzin la resta d'entitats.
Comenta que, fins als 18 anys, fer-se soci de l’entitat és gratuït.
http://www.afparets.com

Donants de sang del Vallès Oriental. 
Convida a la gent a donar sang. Sempre venen per les dues festes majors i a més un parell
de cops més a l'any.  La següent el 22 de gener al pavelló Joaquim Rodríguez, dins dels
actes de la Festa Major d’hivern.

Colla castellera Manyacs.  
«Qualsevol persona que es vulgui afegir a la colla, serà benvinguda al nou local del carrer
Ponent, 18.»

Per a qualsevol altre consulta, us deixem uns enllaços 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 novembre de 2017
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