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ACTA/INFORME SESSIÓ 1 – CONSELL D’ENTITATS MUNICIPAL (CEM) 

Dia: 18 de juny de 2018 

Hora: 19.00 

Lloc: Centre cultural Can Plana 

Assistents: Montcabrera teatre, Aigües vida per tot Riells i Viabrea, AMPA Institut el Bruc,  
AMPA escola el Bruc, Oncolliga Girona, Associació de voluntaris de Riells i Viabrea, Club Riells, 
Flora Catalana, Associació AmbTu i ANC. 

Dinamitzadora: Marta Contreras 

Ordre del dia 

1. Breu presentació de les associacions assistents 
2. Definir espais comuns per les entitats/associacions 
3. Com afecta la nova RGPD a les entitats 
4. Quina informació ha d’haver al web sobre les entitats? 
5. Precs i preguntes 

Dinàmica de la sessió 

La sessió es planteja al voltant d’una taula amb l’objectiu d’establir un aire de comunicació 
fàcil i dinàmic.  

PUNT 1. S’inicia realitzant una petita presentació de les associacions assistents:  

1. Montcabrera Teatre – va néixer al 2014 degut a un encàrrec que va fer el Consell 
Comarcal de la Selva per muntar un espectacle al Castell de Montsoriu.  Un cop l’any 
es fa un representació teatral (normalment amb obres de creació pròpia) i sol ser pel 
juny, també algun recital de poesia i alguna activitat per Nadal.  El grup està composat 
amb gent de fora del municipi i gent de segona residència ... això dificulta poder 
assajar regularment.  Per aquest motiu només es fa un assaig el divendres vespre. 
Compten amb 25 persones (actors i tramoies). L’Ajuntament els ha cedit un espai a 
dalt del casal per guardar el material i ho ha adaptat; material, miralls, prestatgeries, 
una burra, etc...Durant un any van establir un quota trimestral que va fer servir per 
tenir un fons econòmic.  ES cobra una entrada simbòlica.  
 

2. Aigües vida per tot Riells i Viabrea – tenen uns 60 afiliats i col·laboradors (10 persones 
el grup de treball). Es crea quant l’ajuntament decideix fer un estudi per municipalitzar 
l’aigua. Estan dins de la comissió d’estudi de l’aigua de l’Ajuntament. Objectiu 
fiscalitzar el procediment perquè es faci bé i el resultat sigui el més òptim pel municipi. 
Quota 10 € any per soci per papers i viatges i despeses de consultes.  
 

3. AMPA Institut el bruc – es va crear al 2012 quant es va fer l’institut. Nova junta de fa 2 
anys. Organitzen festes de graduació, viatges de final de curs ... també hi ha reunions 
del consell ... reciclatge de llibres. Fan donacions a l’institut.  4 persones. No disposen 
d’espai on trobar-se.  Financiació de la quota dels pares ... van començar amb 5€ any i 
ara es fan 10€ any. 80 socis i no venen a la reunió. 8-10 persones.  
 

4. AMPA escola El Bruc -  junta nova. De pont entre pares i escola. Consell escolar. 
Col·laborar amb l’escola amb temes de material.  Recollir diners per comprar 

mailto:ajuntament@riellsiviabrea.cat


 

 
Plaça de la Vila, 1 – 17404 Riells i Viabrea 

Tel 972 87 07 52 – Fax  972 87 04 18 

ajuntament@riellsiviabrea.cat – http://www.riellsiviabrea.cat 

materials.  Organitzen extraescolars, tenen una empresa que els hi 
porta, les fan a l’escola i al pavelló.  També organitzen natació. 

Activitats per implicar els pares ... exemple Nit màgica a la nit ... els pares venien i feien 
les joguines pels nens.  Financiació quota  +50% de les famílies (25€/any). Fan festa 
benvinguda i festa del final de curs i col·laboren amb les festes de l’escola. Disposen 
d’una aula a dins l’escola. Subvenció consell per menjador (activitats a l’hora del 
menjador) 
 

5. ONCOLLIGA Girona – acull a tothom. Volen aconseguir millorar la vida de les persones 
malaltes de càncer i fomentar hàbits saludables.  A les comarques gironines hi ha 1500 
voluntaris i a Riells 4/5 voluntaris.  Activitats: el primer dissabte de mes fan una 
paradeta al mercat de productes  de 2ona mà.  Escola de música farà un festival i els 
donarà els diners. Un cop a l’any es fa una desfilada de moda (al pavelló) es cobra una 
entrada i va tot. Al setembre es fa un sopar solidaria.  Per la desfilada i el sopar hi ha 
forces col·laboradors.  A la desfila ajuden els joves. No disposen d’espai i pel sopar i 
desfilada ho deixen al Club Riells.  Els serveis d’ajuda els donen la fundació de Girona a 
Riells només fan de gestors territorials.  
 

6. Associació de voluntaris de Riells i Viabrea – banc d’aliments de Girona. 5 persones a 
la junta i 2 o 3 voluntaris que venen a ajudar quant poden. Objectiu: proveir 
alimentació a les persones necessitades (sempre previ indicació de l’assistent social).  
L’Ajuntament els dona 350 € mensuals i es compra aliments. També venen del banc 
d’aliments. Tenen el material a un espai del pavelló. 1 cop al mes amb la furgoneta de 
l’ajuntament i recullen el menjar a Girona i van a comprar. Ara mateix alimenten a 
unes 60 famílies. S’ha de fer una fitxa per a cada família per controlar que se’ls hi 
dona.  
 

7. Club Riells – FA 30 anys que va néixer i fa 27 anys que tenen socis. 190- 200 socis que 
paguen 12€ anys. 1 de maig fan festa del soci i ells tenen el dinar gratis i descomptes a 
les activitats que fan.  Tenen per Sant Joan i sardinada.  Activitats lúdiques obertes a 
tot el públic. Ajuntament els va cedir un espai a darrera al pavelló.  L’Ajuntament els 
dona alguna cosa per la festa de la vellesa.  Per la festa major tenen 50 col·laboradors.   
 

8. Flora catalana -  és una organització de tot Catalunya i al baix Montseny n’hi ha una 
(selva i vallés oriental). Fins ara s’ha funcionat amb voluntaris que es reunien i feien 
una activitat ... si generava una despesa l’ajuntament facilitava les coses perquè 
sempre ho ha fet a través de la casa de cultura.  No tenen quotes i no volen gestionar 
diners. Només volen generar activitats culturals i de valoració del paisatge natural; 
excursions, exposicions de fotografies, etc.  
 

9. Associació Ambtu – és una associació que va néixer amb l’ànim d’ajudar a la gent que 
entre que anaven a l’assistent social i quant podien anar al banc d’aliments. Tenen un 
local cedit per l’ajuntament i hi ha roba (des de nadons fins a gent gran, roba de la 
casa) ... a través de serveis socials poden accedir a aquesta ajuda.  També aliments de 
primera necessitat.  L’Ajuntament els dona 100€ al mes i l’obra social la Caixa (ha 
finançat l’espai cedit per l’ajuntament ... també ha finançat roba i material). 4 o 5 
voluntaris.  Repartir de la revista i el programa del centre cultural i l’ajuntament els 
paga.  La roba molta vegada és cedida per la gent.  
 

10. ANC -  No hi ha socis. Es paga una quota 4€/mes a l’Associació nacional catalana. 
Activitats relacionades amb el desenvolupament del procés. Organització de les 
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baixades a BCN quant hi ha manifestacions. També es fan activitats 
culturals.  Són una delegació.  

 

 

 

Després de la presentació la dinamitzadora pregunta el següent: 

1. Com feu difusió dels vostres actes?  

Fan programes i es reparteixen i es posen a les botigues.  Envien a l’ajuntament informació 
perquè ho pengin al web.  Correu electrònic als socis.  Xarxes facebook , pàgines web pròpies, 
etc...  paradetes al mercat.  

Falta col·laboració a l’hora d’organitzar els actes i a vegades hi ha solapament dels mateixos i 
fins i tot amb els de l’ajuntament.   

PUNT 2. Definició d’espais comuns.  

En general es considera que la gent del municipi venen poc a les activitats. Se’ls pregunta 
perquè ho creuen i manifestes que  la gent no es sent orgullosa del municipi  i que no hi ha un 
sentiment de pertinença.  

Consideren que la publicitat és suficient, però en general hi ha un sentiment de passotisme 
pels motius exposats i per la manca d’interès.  

Aquest manca de sentiment de pertinença s’explica per la presència de molts nou vinguts, de 
que molta gent fa la vida fora del municipi i només venen per dormir i per l’estructura 
dispersada del municipi. 

Aquestes reflexions porten a realitzar algunes propostes per posar en valor la feina de les 
entitats, fomentar l’associacionisme i buscar espais comuns.  

 Fira d’entitats – una fira de promoció de les entitats – La fira s’hauria de fer a la 
primavera (maig)  i a la plaça de la Vila on es considera més el “nucli” 

 Planificar els actes i evitar el solapament d’actes per no perjudicar, involuntàriament, 
l’activitat d’una associació.  

 Elaborar una BBDD de correu conjunta on puguem, mitjançant un únic correu, avisar a 
totes les entitats del CEM i fer-ne difusió.  

 

PUNT 3. La dinamitzadora comenta que s’enviarà i es penjarà al web un manual que han editat 
la FMC i ACM sobre la nova implantació d’aquest reglament. Un cop revisat el manual, si hi ha 
dubtes, es miraria de gestionar una sessió formativa amb algun professional per poder 
determinar les necessitats de les entitats i ajudar-les al compliment del reglament.  

 

PUNT 4. Referent la informació que hi ha d’haver al web sobre les entitats. Es determina el 
següent: 

 Breu descripció de l’activitat que fa l’entiat 

 Dades de contacte: telèfon i correu electrònic 

 Dades de contacte vinculades a web, xarxes, socials, etc.  

 Logo 
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PRECS I PREGUNTES 

Es comenten diversos aspectes interessants de la sessió: 

 Consell per a joves. Es comenta la necessitat d’involucrar els joves més activament a 
les entitats i potser caldria replicar el consell d’infants a l’institut. Tenint en compte 
que es fa el consell d’infants a l’escola als cursos de 5è i 6è ... seria com fer un 
seguiment a 1r i 2n d’ESO.  D’aquesta manera potser es reafirmaria aquest sentiment 
de pertinença.  

 Es comenta també que l’AMPA de l’escola no ha estat avisada ni informada del 
desenvolupament del CIM. La dinamitzadora comenta que pren nota perquè això no 
sigui així a la propera edició.  

S’acorda que la propera sessió del CEM es realitzarà el 24/09/2018 a les 19.00 
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