ISVAT, PLA DE TREBALL 2021

Tot i la dificultat de programar l’any 2021 amb afectació de l’epidèmia de coronavirus, que
limita extraordinàriament les relacions socials i les activitats a fer, hem de preveure les tasques
i activitats que volem realitzar en aquestes circumstancies, i mantenir un nivell raonable
d’activitat que ens permeti desenvolupar la vida i objectius de l’associació i l’acció comunitària
a la vall alta de la Tordera.
Si la duresa sanitària i social de l’ant 2020 l’hem pogut superar amb un reforçament de
l’associació: edició del butlletí, creixement de mes d’un 20% del nombre de socis, constitució
d’un grup assessor de l’entitat amb nous col·laboradors, formació d’una comissió de la
residencia, manteniment reduïda de les activitats del GAM, del programa de radio, l’inici de
l’elaboració del llibre sobre la vall i la proposta als ajuntaments de millora dels servis sanitaris
amb altres associacions. Ara ens toca afrontar les tasques d’aquest any!
El Pla de Treball que proposem per el 2021 el centrarem en sis eixos d’actuació: GAM,
Residencia, Cultura, Comunicació, Accions al territori, i desenvolupament de l’associació.
1) GAM: consolidar, dins de les possibilitats actuals, l’atenció, acompanyament i suport a
les persones grans que estan soles, i als joves amb procés d’inserció, deixant la porta
oberta per atendre altres necessitats que puguin sorgir en el futur. Per això
necessitarem diferents perfils de voluntaris i un previsible increment de voluntariat.
Convocar, quan es pugui, una reunió presencial dels voluntaris d’aquest àmbit per
valorar l’experiència, necessitats i eines que puguem necessitar per consolidar el grup.
Millorar la relació de col·laboració amb els serveis socials dels ajuntaments.
2) Residencia/centre de dia: promoure el projecte de la residencia estudiant els temes de
finançament, model societari, informe encarregat a la Diputació i de viabilitat, de
manera que a finals d’any tinguem una proposta clara de desenvolupament i
col·laboració amb els ajuntaments per posar en marxa a inicis del 2022.
Dinamització de la Comissió de la Residencia d’Isvat amb incidència social i capacitat
de concreció del projecte. Realitzar diverses reunions amb la Consultora, la financera
Coop 57, Fundació Santa Susana i altres per poder formalitzar la proposta als
ajuntaments i constituir la societat promotora i preparar el desemborsament
econòmic inicial.
3) Cultura: a/ llibre sobre la vall alta de la Tordera: seguir el procés d’elaboració del llibre
coordinat per en Josep M Panareda i en Luis Vila, preparació del material
complementari: fotografies, planells, dibuixos,..; projecte d’edició i de finançament, de
tal manera que a finals d’any o inicis del següent pugui sortir l’edició a les botigues.
b/ activitats culturals, amb la celebració el segon trimestre del cicle de conferencies
econòmiques amb en Guillem Lopez Casasnova sobre economia i salut, Oriol Amat,
economia i empresa, i Miren Etxezarreta sobre economia i pensions; i una conferencia
d’en Miquel Gassiot sobre el tema de l’aigua.

Realització del curset suspès sobre la cultura egípcia i al octubre començar dos nous
cursos, un sobre Aproximació al mon de la musica i un altre sobre l’art de la pintura,
els estils i els períodes.
4) Comunicació: la millora de la comunicació amb els socis, col·laboradors i la comunitat
tant per xarxa com pels butlletins d’aquest darrer any ha de continuar endavant:
a/ potenciant la presencia d’Isvat a les xarxes socials, especialment per watsapp i
instagram.
b/ fer de la pagina web un autèntic contenidor de continguts generals i de iniciatives al
territori
c/potenciar els butlletins per visualitzar millor la presencia de l’associació i el vincle
comunitari
d/ millorar les relacions amb els mitjans de comunicació comarcal, amb el 9nou i el
digital nació/baix Montseny
e/ mantenir la presencia a la radio Vitamenia.
5) Accions al territori: a proposta del Grup Assessor realitzar un estudi sobre els espais
públics a Sant Esteve, usos i costos, per tal d’intentar rendibilitzar millor els actuals i
futurs; i que siguin dinamitzadors de la vida comunitària, social i cultural del poble.
Seguiment de la problemàtica dels serveis sanitaris deficients a la vall, amb
col·laboració amb els ajuntaments i associacions locals
Aprofitament de l’atracció i referencia del Parc natural del Montseny
Col·laboració amb iniciatives territorials per millorar les xarxes professionals i
empresarials dels nostres pobles
6) Vitalitzar ISVAT: volem ampliar i dinamitzar l’associació per poder enriquir i promoure
iniciatives comunitàries a la vall alta de la Tordera i al Baix Montseny.
a/ aconseguir l’any 2021 arribar a 150 socis i 75 col·laboradors i voluntaris per poder
eixamplar el nostre arrelament al territori.
b/ consolidar el treball de les comissions del GAM, de la Residencia, de Cultura, de
Comunicació i les tasques del Grup Assessor
c/ aprofitar la renovació estatuària de la Junta Directiva per obrir i cohesionar el nucli
directiu de l’entitat.
d/ accedir a ajuts, subvencions i finançament per desenvolupar els projectes que
requereixen mes recursos.

El balanç d’aquets prop de quatre anys de treball es positiu. Els objectius que en plantegem
entenem que son possibles i a l’hora ambiciosos. Generen il·lusió i expectativa.
Hem d’agrair la col·laboració dels ajuntaments de Santa Maria de Palautordera, de Sant Esteve
de Palautordera i del Montseny i la seva confiança, així com la col·laboració amb altres
entitats dels nostres pobles. Donem valor i confiem en l’acció de la comunitat humana de la
vall. Venen anys difícils i creiem amb la força de l’acció conjunta i solidaria de la comunitat. La
raó de ser d’Isvat es la millora de la vall alta de la Tordera, del baix Montseny i de Catalunya.

