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QUE PODEM FER?
L’epidèmia ens ha deixat una societat, una economia, una cultura i un estat d’ànim 
més afeblits i passius, inclús les administracions i entitats hem baixat el nivell d’ac-
tivitat i com a resultat la vida comunitària i particular s’han ressentit. Es hora d’anar 
recuperant la iniciativa personal i col·lectiva per reprendre i obrir noves perspecti-
ves, amb prudència però amb la fortalesa i exigència dels que creiem amb la capa-
citat de fer, de cooperar i de millorar tant personalment com dels nostres pobles i la 
nostra vall alta de la Tordera.

A l’assemblea d’ISVAT de finals d’abril vam repassar el que havíem fet duran els 
quatre anys de vida de l’associació i vam constatar que havíem concretat objectius: 
GAM, residència, activitats culturals, estudis del territori i altres, però sobre tot ha-
víem après a treballar junts, a generar confiança en els projectes que plantejaven a 
la comunitat, a debatre idees, a promoure iniciatives compartides i a gestionar els 
nostres esforços positivament. A hores d’ara som ja uns cent vint socis i cinquanta 
voluntaris que compartim la il·lusió de contribuir a fer millor la nostra comunitat, 
els nostres pobles, la nostra vall.

Que podem fer ara? Ens agradaria d’aquí a final d’any poder ampliar i arrelar les 
tasques del GAM amb la gent gran i joves, poder constituir la societat promotora de 
la Residència i centre de recursos per a la gent gran i preparar una recaptació mas-
siva de fons per poder iniciar la construcció, publicar el llibre sobre La Vall Alta de la 
Tordera, realitzar altres iniciatives culturals i sobre el territori, arribar a 200 socis i 
ser capaços de promoure noves iniciatives a partir de propostes i necessitats de la 
comunitat dels que vivim a la vall. Fer de la col·laboració amb les altres entitats i els 
ajuntaments un element de dinamització i cooperació social dels nostres pobles. 
Fer-ho esta a les nostres mans, aquesta es la funció d’ISVAT.

A LA VALL ALTA DE LA TORDERA
TENIM UNA VELLA CULTURA PARTICIPATIVA

Ara que estem treballant per promoure una residència i centre de dia per a la gent 
gran a Palautordera alguns socis ens han recordat experiències anteriors dels nos-
tres pobles per resoldre la consecució de serveis comunitaris d’interès general. Re-
movent records i arxius us exposem tres experiències rellevants de començaments 
del segle passat.



A Palau hi havia necessitat de construir un grup escolar per als nens i nenes del 
poble. L’any 1873 el govern de la primera República va fer donació d’un camp situat 
a l’est de la sagrera, conegut com a camp de l’Orgue o camp del Benefici, per a la 
construcció d’un edifici per a escola de nens i nenes. Fins a l’any 1916 no es va apro-
var la construcció de l’escola pública, el pressupost pujava la quantitat de 29.713 
pessetes. L’Ajuntament va aportar 10.000 pessetes i va obrir una subscripció par-
ticular voluntària per recollir la resta dels diners entre tots els veïns, delegant en 
l’alcalde i el tinent d’alcalde la visita als ciutadans. El 24 de setembre de 1919 es van 
inaugurar les escoles, el grup escolar de Santa Maria. (Josep Ayats i Eduard Claver 
a “Documents de Santa Maria de Palautordera”).

A Sant Esteve, l’any 1935 l’Ajuntament es va plantejar la necessitat de construir les 
noves escoles per als nens i nenes del poble i cases per als senyors mestres. El Sr. 
Esteve Riu propietari de part dels terrenys afectats per la construcció de l’escola els 
va cedir gratuïtament, així com també els cediren el Sr. Àngel Pujol i el Sr. Eudald 
Sala, propietaris dels vials annexes a l’escola. El cost de les obres fou de 108.000 
ptes. que es van sufragar gràcies a una subvenció de 39.000 ptes. atorgada per l’es-
tat, la segona república, i 75.000 ptes. recollides entre veïns del poble mitjançant 
l’emissió de 500 títols de préstec per valor de 500 ptes. cada títol a amortitzar 
durant 25 anys, a més de petites aportacions particulars. Així es construïren les 
escoles de la república o Escoles Velles de Sant Esteve. (Segons documentació dels 
arxius municipals facilitada per en Quim Sabé).

A Montseny, l’any 1984 es va iniciar l’elaboració del projecte del “Camp Municipal 
d’Esports”, veient la necessitat de disposar d’un espai per fer activitats. Els terrenys 
on es va construir l’equipament van ser donats per Na Lluïsa Planes Oller aquell 
mateix any. La construcció es realitzà en dues fases. Per a la primera, el cost de la 
qual era de 6.841.239 pessetes, es va demanar subvenció al Servei d’Esports de la 
Diputació de Barcelona que hi aportà el 50 %. Per a l’altra meitat es van crear unes 
quotes de participació de 50.000 pessetes, així la població local hi va poder col•la-
borar econòmicament. L’Ajuntament es va comprometre a amortitzar-les a raó de 
10.000 pessetes anuals a partir del tercer any de l’entrega.

L’any 1988 es van acabar les obres de la primera fase del Camp d’Esports Munici-
pal i a finals del mateix any ja es començaven les corresponents a la segona fase 
(“Obres d’acabament i enllumenat del camp d’esports municipal”) que també va 
comptar amb una subvenció del 50 % de la Diputació de Barcelona. (segons docu-
mentació dels arxius municipals).



PROJECTES D’ISVAT
PROJECTE DE RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER 
A LA GENT GRAN A LA VALL ALTA DE LA TORDERA

En el projecte de la Residència estem negociant amb els Ajuntaments la cessió d’un 
solar que reuneixi les característiques de fàcil accés, una bona ubicació i orientació 
i capacitat per acollir una residència de 80 habitacions amb 88 residents i un Cen-
tre de Dia per 30-35 persones, preferiblement a Santa Maria de Palautordera.

Es tractaria d’un edifici amb:

• Planta baixa: on hauria el centre de dia i els serveis complementaris de metge, 
podòleg, perruqueria, etc., una cafeteria i un menjador general amb sortida des de 
qualsevol d’aquestes zones a un pati central i obert amb espais per diverses acti-
vitats

• Dues plantes d’habitacions amb 40 per planta. Bàsicament serien mòduls de dos 
habitacions individuals de més de 12 m2, compartint el bany i l’espai d’armaris, més 
algunes habitacions dobles de més de 19 m2 amb bany incorporat.

• Una planta soterrani, on s’ubicaria la cuina, bugaderia, gimnàs per rehabilitació 
amb piscina climatitzada incorporada, biblioteca, un aparcament per 12-14 cotxes, 
un magatzem d’ús general i una sala d’actes.

• A més a més es disposaria de varies unitats de convivència per planta.

Ens proposem fer un edifici molt visible i obert, amb personalitat pròpia, integrat 
a l’espai i a l’entorn, respectuós amb el medi ambient, sostenible i amb la màxima 
eficiència energètica.

Per a dur a terme aquest projecte, valorem i reflexionem sobre els punts següents:

1) Les administracions preveuen una Residència a la Vall?

2) Que podem fer? Promoure un projecte des de la mateixa comunitat de la Vall, des 
de la societat civil i els ajuntaments.

3) Constituïm una Comissió d’ISVAT per estudiar un projecte de residència hi ho 
acordem amb els ajuntaments de Palau, Sant Esteve i Montseny.

4) Estudiem algunes experiències, la possibilitat de cessió d’un solar municipal, 
analitzem els costos aproximats de fer la residència (entre 7 i 9 milions d’euros) i 
elaborem una proposta que presentem als ajuntaments.



5) L’Ajuntament de Santa Maria planteja a la Diputació de Barcelona un estudi de 
viabilitat de la residència. La Diputació està elaborant un informe sobre residències 
i el cas de Palautordera.

6) Està en estudi les possibilitats d’un solar municipal i la seva qualificació urbanís-
tica per poder desenvolupar el projecte a Palau.

7) Isvat engega quatre grups de treball sobre la residència i centre de dia:

a) constitució d’una societat promotora.

b) estudi financer del projecte.

c) model de residència i centre de dia.

d) característiques, qualificació i localització del solar.

8) Tres entitats de Sant Celoni s’incorporen al projecte: el Cercle Econòmic i So-
cial del Baix Montseny, l’Hospital de Sant Celoni i l’Ajuntament de Sant Celoni en la 
perspectiva de construir una residència, centre de dia i centre de serveis a la gent 
gran del Baix Montseny.

CULTURA

El passat dia 16 d’abril, l’economista Guillem López Casasnovas, ens donà una xe-
rrada sobre “Anàlisi i perspectives de la crisi sanitària i econòmica.”

La magnitud de la tragèdia és que ni la crisi del 1972 del petroli ni la del 1991, ni la fi-
nancera del 2008, foren tan fortes, amb la particularitat que amb la pèrdua de salut 
s’arruïna l’economia, per tant la salut primer. L’estrall econòmic no és en la renda 
sinó en sectors, però aquest amb l’ajut de diners europeu (Next Generation), pot 
permetre que a Catalunya, un conjunt de sectors treguin el cap, pel fet que estan 
molt ben posicionats.

El divendres 28 de maig, l’economista Oriol Amat ens parlà de “la situació econòmi-
ca actual i previsions post Covid-19”. La xerrada va ser via Zoom en que hem pogut 
experimentar aquesta nova modalitat, i que potser ens servirà per altres persones 
en que una forma presencial seria impossible.

El proper dia 8 de juliol, dijous, a les 19 hores de la tarda, l’advocat Miguel Arenas 
del col·lectiu Ronda, ens parlarà sobre “el futur de les pensions, són sostenibles 
avui, i demà.?”. Quines perspectives de pensions hi ha per els que avui són joves. 
Aquesta xerrada serà presencial.



GRUP D’AJUDA MÚTUA (GAM)

Dels resultats de l’enquesta que ISVAT va dur a terme, es van deduir les necessi-
tats que la població considerava prioritàries, entre les quals hi havia la creació d’un 
GRUP d’AJUDA MÚTUA, per fer acompanyament a les persones que se senten soles.

El Grup va començar a funcionar al segon semestre de l’any 2019, i durant aquest 
temps, s’han fet uns 12 serveis a persones que ho han sol·licitat.

Però aquest Grup ha anat evolucionant d’acord amb les necessitats de la població i 
en aquest moments els projectes que té en marxa el Grup són:

a) Servei d’acompanyament a persones grans.

b) Projecte voluntariat a nouvinguts: 

• Joves en risc d’exclusió, especialment immigrants sense domini del català que 
queden exclosos de l’escola d’adults.

• Dones d’origen immigrat que tot i fer temps que estan al municipi, no tenen 
xarxa i els manca comprensió i domini del català.

• Altres persones nouvingudes amb risc d’exclusió social i poca xarxa de suport.

c) Reforç en tramitacions escletxa social, és a dir, ajudar a realitzar tramitacions 
telemàtiques a persones vulnerables que no tenen ni els dispositius ni els coneixe-
ments per tramitar ingressos mínims vitals, Rendes Garantides de Ciutadania, pa-
pers justificatius del SEPE…

d) Desenvolupar el projecte post-Olivar. Es tracta d’un projecte de convivència de 
joves ex-tutelades i persones grans.

Si decideixes ser voluntari o voluntària, el GAM és el teu lloc. Podràs demostrar la 
teva solidaritat i compromís amb els altres, a l’hora que podràs ajudar a transfor-
mar la realitat que t’envolta. ET NECESSITEM.



COMUNICACIÓ

Els mitjans de comunicació d’Isvat són la pàgina web, Instagram i Twitter, les adre-
ces de les quals teniu en la contraportada d’aquest butlletí. A més, ens comuniquem 
mitjançant una llista de Whatsapp, on compartim amb tots els socis les activitats 
culturals, programes de ràdio, etc. que Isvat posa en marxa. Si no esteu en aquesta 
llista, si us plau envieu un missatge al telèfon 616 785 289 indicant que voleu ser-hi. 
També podeu fer servir aquest telèfon per qualsevol consulta, especialment si està 
relacionada amb el GAM.

A part de les xarxes socials i de la web, us recordem que a través de Ràdio Vitamè-
nia, Isvat emet “Una Veu a la Vall”, un programa en el que es tracten temes d’impor-
tància local així com temes culturals de més ampli abast.

Podeu recuperar gravacions a:

https://radiovitamenia.wordpress.com/

PROJECTE DEL LLIBRE  
SOBRE LA VALL ALTA DE LA TORDERA

És un projecte que té l’objectiu d’elaborar un llibre divulgatiu del conjunt de la Vall 
Alta de la Tordera de d’una perspectiva històrica i geogràfica, on els elements grà-
fics tindran un paper rellevant. S’inicià el setembre del 2019 i esperem disposar de 
tots els textos originals i elements gràfics abans cloure el 2021. Ara tenim els textos 
redactats de més d’una quarta part del llibre i és previst tenir tot el llibre embastat 
abans de l’estiu i redactat gairebé tot per l’octubre d’enguany i aleshores iniciar la 
paginació.



ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA
30 D’ABRIL DEL 2021

Seguint la normativa de la nostra associació, el dia 30 d’abril es va celebrar l’assem-
blea anual de tots els socis. Cada equip dins de l’Isvat va presentar el treball dut a 
terme durant els quatre anys des de la seva formació. La tresorera va presentar 
l’estat dels comptes de l’associació. El balanç de l’any 2020 i el pressupost per l’any 
2021, van ser sotmesos a votació i aprovats.

Aquest és el balanç econòmic del 2020 i el pressupost pel 2021.

COMPTE PERDUES I GUANYS 2020

INGRESSOS DESPESES

Quotes socis 4.425,00

Tallers 392,56

Formació, gestoria, i vídeo 488,11

Assegurances (GAM) 39,90

Impremta i fotocòpies 966,36

Telèfon i manteniment web 530,27 

Despeses financeres (remeses rebuts) 179,57

Amortització (ordinador + impressora) 116,49

TOTALS 4.817,56 2.320,70

EXCEDENT 2.496,86

BALANÇ 2020

ACTIU

Immobilitzat
Aplicacions informàtiques
Amortitzacions

465,94
-133,40

Actiu circulant
H.P. deutor per IVA 300,65

Tresoreria
Caixa
Banc

5,54
6.670,87

TOTAL ACTIU 7.309,60

PASSIU

Fons propis
Excedent anys anteriors
Excedent any en curs

4.812,74
2.496,86

TOTAL PASSIU 7.309,60



PROPOSTA PRESSUPOST 2021

INGRESSOS DESPESES

Quotes socis. (fins a 31/12/20 hi ha 104 socis) 4.565,00

Nous socis any 2021 1.285,00

ZOOM 169,28

Servidor web 216,36

Manteniment web 100,00

Telèfon 360,00

Butlletí (4 números) 1.705,04

Cultura 1.000,00 

Despeses financeres (gestió rebuts) 250,00

Gestoria, assessorament 250,00

GAM, assegurança 75,00

Despeses a concretar per la nova Junta 1.724,32

TOTALS 5.850,00 5.850,00

Fotografia: J.Monferrer



Al final de l’assemblea es van ratificar y nomenar els nous membres de la Junta 
Directiva, que un cop aprovada per votació, és la segûent:

NOVA JUNTA DIRECTIVA

Ignasi Faura President
Sònia Castell Vicepresidenta

Miquel Pidemont Secretari
Joaquim Monferrer Tresorer
Montserrat Guinovart GAM

Manel Sala Cultura 
Joan Salarich Comunicació
Josep Mª Solé Residència

Jaume Agustí
Dolors Barberà
Carme Clopés

Joana Clusellas
Olga López

Mª Pilar Pou
Teresa Sabé

Carles Gàllego Suplent
Jordi Gassiot Suplent

Fotografia: J.Monferrer



COL·LABORACIÓ
ENTRE ISVAT I EL CERCLE
El Cercle Econòmic i Social Baix Montseny es una associació de Sant Celoni que 
ve desenvolupant una continuada activitat en debats, conferències i iniciatives di-
verses, en especial la setmana del bosc que celebra cada tardor i el projecte d’un 
museu del bosc que reculli la importància i historia d’aquest medi al baix Montseny.

Ens vàrem trobar amb motiu de plantejar entre els nostres pobles una reflexió so-
bre la situació econòmica i social després de la Covid, que s’ha concretat amb la 
celebració de les recents conferències  d’en Guillem López Casasnovas i de l’Oriol 
Amat.

Aquesta relació ens va permetre comentar el projecte de promoure una Residència 
i Centre de Dia per a la gent gran del nostre territori, i valorant la necessitat social 
d’aquest recurs s’han incorporat activament al projecte, facilitant la participació de 
l’Ajuntament de Sant Celoni i de l’Hospital de Sant Celoni, amb la visió de fer de la 
Residència situada a Palautordera un centre de recursos per a la gent gran del Baix 
Montseny.

Fruit d’aquestes experiències ens hem reunit representants de les Juntes Directives 
de les dues associacions i hem decidit coordinar millor la nostra activitat a l’entorn 
del projecte de la residència, organitzar cada any un petit cicle de conferencies so-
bre problemàtiques d’interès comú per als nostres pobles i estudiar altres col·labo-
racions per afavorir el progrés social, econòmic i cultural del baix Montseny.



SEU SOCIAL
Can Rahull
Carrer Empordà, 30
Santa Maria de Palautordera

COM POTS COL·LABORAR AMB ISVAT
Fes-te’n soci (quota mínima anual de 30€)
Fes-te’n voluntari
Fes-te’n col·laborador

A ISVAT ACTUALMENT SOM
104 socis i 55 col·laboradors/voluntaris

POTS POSAR-TE EN CONTACTE
AMB NOSALTRES, A TRAVÉS DE
Telèfon i whatsapp: 616 785 289
www.isvat.cat
info@isvat.cat

 @ISVAT1  isvat.cat

Fotografia coberta: © J.M. Solé


