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UN 2021 DIFICIL 
I ENCORATJADOR
L’any 2020 ha esta molt dur, submergits en la boira de l’epidèmia i la temença, en 
l’encongiment d’un semi confinament social prolongat, de dificultats sanitàries i 
econòmiques per a molts, i de gestió desafortunada dels nostres governants. Ens 
hem replegat com hem pogut, poder ens hem retrobat més amb nosaltres mateixos 
i el nostre entorn, però en general hem empetitit com a persones, com a comunitat 
i com a país.

El 2021 se’ns presenta com un any difícil però encoratjador. Confiem amb una pri-
mavera de superació de l’epidèmia i retorn a la normalitat. Tenim un exemple a se-
guir: el dels treballadors de la sanitat, que són la millor referència a assumir com 
a resposta col·lectiva a les dificultats. Hem d’agafar a les nostres mans el repte de 
recuperar l’economia, de dinamitzar de nou la vida social i la solidaritat per superar 
les desigualtats creixents, de potenciar la cultura com a eina de identitat del poble. 

Els de ISVAT ens hem esforçat el 2020 per anar endavant, vam crear el Butlletí com 
a eina de comunicació, hem ampliat el GAM a donar suport a joves emigrants, hem 
fet avançar el projecte de la Residència i hem iniciat els treballs per elaborar un lli-
bre sobre la Vall alta de la Tordera, a mes d’altres activitats. El 2021 volem que sigui 
un any important per millorar i dinamitzar la nostra vall tant en els àmbits senyalats, 
com en el terreny de la cultura i les idees, i la solidaritat interna de la comunitat dels 
nostres pobles.

L’epidèmia i la crisi subsegüent ens obligarà a fer esforços notables. És en aquestes 
circumstàncies quan les comunitats i els pobles s’enforteixen.



PROJECTES D’ISVAT
PROJECTE DE RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
Aquest projecte segueix endavant. El dimecres 16 de Desembre a les Escoles Velles 
de Sant Esteve es va constituir una comissió per promoure activament el procés 
d’estudi, preparació i realització d’una residència i centre de dia per a la gent gran 
de la Vall Alta de la Tordera. En formen part: Ignasi Faura, Manel Sala, Josep Mª Solé, 
Enric Pousa, Dolors Rossell, Àngels Riu, Jordi Gassiot, Eduard Clavé, Miquel Gassiot, 
Joaquim Montferrer, Agustí Volart i Chema Elvira.

PROGRAMA RÀDIO
Com que el programa mensual “Una Veu a la Vall” de Ràdio Vitamènia es va gravar 
fora de les instal·lacions de la ràdio, potser trobareu el so una mica deficient. Vam 
debatre el tema de la quarta llibertat: “Viure lliures de la por”. Podeu escoltar el pod-
cast a https://radiovitamenia.wordpress.com/category/ISVAT-una-veu-de-la-vall/

LLIBRE SOBRE LA VALL ALTA DE LA TORDERA
Continua l’elaboració del llibre sobre la història i geografia de la nostra Vall i, com 
es va comentar en el butlletí d’ISVAT nº 2, s’espera poder-ho editar abans que acabi 
el 2021.

INFORME SOBRE DEFICIÈNCIES 
EN L’ATENCIÓ SANITÀRIA A LA VALL
Entre diverses associacions de la Vall es va confeccionar un escrit que es va trans-
metre als Ajuntaments de Sant Esteve i Santa Maria i que es va acceptar en el ple 
municipal corresponent, posant de manifest les deficiències en l’atenció sanitària a 
persones no-Covid arrel de la pandèmia i la necessitat de donar-les-hi solució. Ins-
tem a que es mantingui obert el CAP de Sant Esteve, que es faci una millor dotació 
al CAP de Palau (el qual també complementa serveis de Sant Esteve i Montseny), 
i una necessària millora de l’equip sanitari del servei d’urgències de l’Hospital de 
Sant Celoni. Les nostres demandes continuen actives i farem un seguiment de la 
seva evolució.



GRUP D’AJUDA MÚTUA
El GAM es va consolidant i obrint-se a diferents col·lectius, com persones vingudes 
de fora, persones que necessiten reforç en l’aprenentatge, i deixa la porta oberta 
a atendre altres necessitats que puguin sorgir en el futur. Un somriure com el de 
la Felisa, donant les gràcies a la seva voluntària, ens ajuda a seguir endavant en la 
nostra tasca.

ALGUNS EFECTES SOCIALS 
DE L’EPIDÈMIA A LA VALL

Davant la situació actual que ens obliga a aturar temporalment les activitats habi-
tuals de ISVAT, hem pensat que seria de interès general veure quins ajuts han fet els 
nostres ajuntaments per beneficiar el màxim a la gent de la Vall i copsar també la 
incidència de la Covid19 al nostre entorn.

AJUT PER ALIMENTS BÀSICS:

Ajuntament Palau: La necessitat d’aliments bàsics s’ha cobert a través de targetes 
moneder escolars; s’ha activat el recurs Creu Roja o targeta moneder a les perso-
nes amb necessitats d’alimentació. L’ajut ha anat creixent de 36 unitats familiars al 
Gener-Febrer a 54 al novembre-Desembre, amb un import de 2.755€ en el primer 
cas fins 4.230€ en el segon. També existeix un augment en el repartiment d’ali-
ments bàsics de Creu Roja, des de 97 unitats familiars al Març fins 101 a l’Octubre.

Ajuntament Montseny: De Març a Novembre, l’ajuntament de Montseny no té co-
neixement de cap sol·licitud d’ajut per aliments. Només una tarja menjador a un 
alumne que estudia fora del municipi.

Ajuntament St. Esteve: S’ha passat de 9 a 20 famílies que reben mensualment 
aliments i s’han fet 12 ajuts de menjador escolar. 

Moltes gràcies, Anna!



AJUTS PER PAGAMENTS SERVEIS BÀSICS:
SUBMINISTRAMENTS ELECTRICITAT, AIGUA I GAS

Ajuntament Palau: De març a data d’avui tenim comptabilitzats un total de 15 ajuts 
(electricitat, gas i aigua) amb un import total de 4.386,73 €

Ajuntament Montseny: De Març a Novembre, l’ajuntament de Montseny no té co-
neixement de cap sol·licitud d’ajuts per aquest concepte.

Ajuntament St. Esteve: S’han atès 3 famílies.

AJUTS PEL LLOGUER D’HABITATGE O PAGAMENT D’HIPOTEQUES:

Ajuntament Palau: De març a data d’avui tenim comptabilitzats un total de 9 ajuts 
d’hipoteca o lloguer amb un import total de 6.277,99 €

Ajuntament Montseny: De Març a Novembre, l’ajuntament de Montseny només ha 
rebut una instància d’una persona pel servei d’electricitat, i s’ha derivat a serveis 
socials.

Ajuntament St. Esteve: S’han pagat 5 lloguers.

ALTRES AJUTS:

Els Ajuntaments han tingut cura de l’exempció o ajornament dels diferents impos-
tos municipals, cadascun segons les seves característiques socials o de negocis. 

Ajuntament Palau. Ajuts extraordinaris de COVID 19.

- Ajuts específics adreçats a persones en situació d’ERTO i ERO en ple estat d’Alar-
ma. Es van fer 2 línies d’ajuts amb un total de 22.928,12€ a 80 beneficiaris.

Línia 1: Ajuts en alimentació bàsica. S’han concedit un total de 20 ajuts 
a 20 famílies  amb un import total de 17.484,07 €

Línia 2: Ajuts per cobertura de subministraments bàsics. S’han concedit 
un total de 22 ajuts a 21 famílies amb un import total de 5.444,05 €

- Import total de 22.362,22€ en ajuts allotjament a persones sense sostre a causa 
de la COVID19, mentre ha durat l’Estat d’Alarma. Les persones ateses han estat 5 
homes i 5 dones, 1 d’elles menor. 

Creu Roja ens ha donat suport econòmic i d’atenció en un cas especial d’una parella 
no empadronada al municipi. 



Ajuntament Montseny: s’ha ofert l’espai públic per ser utilitzat pel comerç, la res-
tauració i els productors locals.

- Pels productors locals s’ha potenciat un mercat durant alguns diumenges fins que 
van donar sortida a la seva producció pels canals propis que ja tenien establerts.

- Pels restauradors i comerços: se’ls va oferir la possibilitat d’utilitzar part de la 
plaça de la Vila i del carrer central del poble com terrassa a l’aire lliure, convertint la 
zona en àrea per vianants.

- L’ajuntament també ha contactat amb l’associació Turisme Montseny per iniciar 
un treball conjunt entre empresaris i ajuntament per oferir paquets turístics amb 
activitats per promocionar el poble.

Ajuntament St. Esteve: 

- S’ha fet 30 ajuts de 200€ cadascun a autònoms del municipi.

- S’han donat 11 beques per extraescolar i 8 beques esportives.

- Ajuts de 150€ a cadascuna de 137 persones del municipi que no havien rebut l’ER-
TO corresponent.

- Les ajudes per teleassistència han passat de 20 a 26 persones.

- Servei d’atenció domiciliaria: 6 casos de persones amb gran dependència.

Aquestes ajudes s’han pogut fer perquè s’havia destinat una partida de 90.000€ 
per fer front als efectes de la Covid. De moment encara es va fent us d’aquesta 
partida.

- Pel que fa a Sanitat, s’ha destinat una partida de 80.000€ a les reformes del CAP 
de Sant Esteve per tal de poder adaptar-lo a la normativa vigent.



INCIDÈNCIA DE LA COVID19 
SOBRE LES ACTIVITATS DELS POBLES

Ajuntament Palau: Fins el 15 de Novembre ha hagut 224 positius de Covid i a les 
escoles només hi va haver 2 grups confinats per positius de les mestres. En general 
totes les activitats quotidianes s’han adaptat a les noves normatives vigents, pro-
curant la mínima repercussió a les activitats econòmiques i a la vida dels vilatans. 
S’ha habilitat un nou espai pel mercat setmanal amb control d’entrades, sortides i 
aforament. La campanya de vacunació de la grip, s’ha fet a la sala d’actes de l’Esp-
lai per poder descongestionar el CAP i evitar contagis Covid. Als esports, els clubs 
federats han disminuït les hores d’entrenament degut a la reducció de l’aforament 
de les instal·lacions i les competicions estan suspeses. L’horari al transport públic 
es va veure afectat però poc a poc s’està regularitzant. Els actes i l’aforament de la 
Festa Major es van adaptar a la Normativa vigent.

Ajuntament Montseny: Fins a 30 de novembre Montseny ha tingut 11 casos de 
coronavirus, alguns d’ells asimptomàtics i la resta no han requerit hospitalització.

Hi ha hagut molts empadronaments nous i demandes d’informació sobre vendes 
de cases i de terrenys. No es té coneixement d’ocupació d’habitatges.

S’han fet obres menors a l’escola per crear espais més amplis. A la cultura: tanca-
ment de les dues exposicions permanents del Casal de Cultura. El Vot de poble a 
Sant Marçal, va tenir un format virtual. Pel què fa a la Festa Major, hi van haver men-
ys activitats i sempre amb control d’aforament. La festa de la Vellesa es va anul·lar 
per no posar en risc la població de més edat. A l’esport s’ha treballat online fins que 
s’han pogut fer entrenaments a l’aire lliure. L’ajuntament i el Punt d’Informació es 
van tancar suspenent l’atenció presencial i el personal d’oficines de l’ajuntament fa 
teletreball. Ara estan oberts al públic amb les mesures de seguretat necessàries.

Davant la massiva afluència de visitats al Parc Natural del Montseny, es va consen-
suar amb els ajuntaments del Brull i Tagamanent i amb la Diputació de Barcelona, 
tancar l’accés amb vehicles i motos al Pla de la Calma. A l’octubre també hi van ha-
ver restriccions a la carretera BV-5301, quan els aparcaments públics de Collformic 
van quedar plens.
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Ajuntament St. Esteve: Hi ha hagut un total de 15 persones afectades per la Covid. 
En aquests moments hi ha en el municipi dos habitatges ocupats. Un d’ells està 
ocupat per una família amb menors. A l’escola Vallmanya, s’han confinat dues clas-
ses. A l’institut s’ha confinat 1 classe.

Des de Cultura el que es va fer es la redistribució del pressupost que hi havia previst 
per la Festa Major (40.000€) en el que es va anomenar “Pla de Xoc”. Aquest pla va 
ser una idea conjunta de l’Ajuntament i diverses Associacions de Sant Esteve, com 
Taula de Cultura, Som Montseny, Sant Esteve Cultural, també una mica el Casal de 
la Gent Gran i els Geganters. Es va contactar amb tots professionals de la Cultura 
i amb tots els tècnics, i es van programar actuacions on hi havia d’haver a cada 
una, una persona de Sant Esteve com a mínim. Es va pagar 300€ més IVA a cada 
artista, tècnics de llum, muntadors, etc. A més en aquestes actuacions es pagava 
entrada i hi havia fila zero. La mitjana d’assistents per actuació és d’unes cinquanta. 
Els dies de la Festa Major l’entrada als espectacles era de franc. Quan acabin els 
espectacles, els diners recaptats es repartiran proporcionalment a tots els que hi 
han actuat. S’ha treballat molt i el resultat ha estat molt positiu. Tothom ha quedat 
content.


