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Som una associació promoguda per veïns de Santa Maria de Palautordera, de 
Sant Esteve de Palautordera i de Montseny, preocupats per la millora humana, 
social i ambiental de la nostra vall, amb la convicció que som els ciutadans els que 
hem de contribuir i participar activament amb el benestar, l’equitat i el futur de la 
comunitat i dels nostres pobles. Així ho estableixen els estatuts socials de l’entitat 
que té per finalitat aconseguir la millora, el benestar, la solidaritat i la sostenibilitat 
de la comunitat humana i el territori de la Vall Alta de la Tordera en especial, del Baix 
Montseny i de Catalunya, i la humanitat en general.
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ACTUAR DAVANT 
LA CRISI SANITARIA, 
ECONÒMICA I SOCIAL
Hem de reconèixer que afrontar l’epidèmia i el confinament a les llars en els nostres 
pobles i a la vall en general, ha estat menys dolorós que as barris de les ciutats. 
Amb tot ha exigit un grau d’autodisciplina, d’aïllament i de responsabilitat social 
que hem assumit positivament i de manera conscient, tot i la desorientació i la falta 
de previsió de les autoritats centrals. 

Ara, en el descens de l’onada del coronavirus, emergeix la crisi econòmica i social, la 
por a una segona onada a la tardor, i la realitat d’aquells entre nosaltres, que s’han 
quedat sense feina, o no poden reobrir el negoci o pagar el lloguer, i han d’afrontar la 
incertesa del present. Rere l’epidèmia i el tancament de les activitats, d’una manera 
o altra tots ens hem empobrit, per alguns ha aparegut la incògnita del futur, i s’ha 
fet evident el deteriorament de la vida política. 

El confinament ha despertat valors solidaris i de retrobament personal i familiar; però 
la passivitat, el tancament, l’atribució externa de responsabilitats (estat d’alarma) i 
la incertesa, poden haver afeblit el coratge de recuperar la iniciativa, d’actuar deci-
didament, d’afrontar de forma personal i col·lectiva el present i el futur immediat, i 
d’una autoexigència individual i comunitària. És el moment d’aixecar-nos i afrontar la 
situació; treure la lliçó d’aquesta experiència i valorar les conseqüències i ensenyan-
ces, tant en l’àmbit privat com en el públic i comunitari, i transformar les necessitats 
en estímuls. Alguns sectors afectats han pres ja la iniciativa: fer un cens d’autònoms 
i dels artistes de cada localitat de la vall, conèixer les necessitats per poder anar en-
davant, i afavorir l’activitat cultural al territori amb la col·laboració dels ajuntaments. 

La Unió Europea especialment i les administracions, s’han compromès a facilitar 
diners per dinamitzar l’economia i atendre les necessitats més urgents de les per-
sones afectades. Preparem-nos per captar recursos pel territori i desenvolupar 
nous projectes d’activitat social i empresarial als nostres pobles. Enmig de la crisi 
ha emergit de nou el Baix Montseny; donem-li força i capacitat d’atracció econòmi-
ca. Potenciem un model participatiu als ajuntaments, a la vall i al Baix Montseny per 
promoure riquesa i teixit social al territori.

A ISVAT obrim aquesta reflexió i us convidem a participar-hi, per tal d’intentar trans-
formar aquesta crisi en una via pel rellançament econòmic, l’enfortiment de les ac-
cions municipals i comunitàries, de models solidaris i participatius tant en l’acció 
pública com en la privada, i en especial, de cohesió social i millora del país.



PROJECTES D’ISVAT
PER UNS CONSELLS  
DE POBLE A LA VALL?
A finals de maig, la Junta Directiva d’ISVAT, veient la possible magnitud de la crisi 
econòmica i social que seguirà a la crisi sanitària, es va dirigir als ajuntaments de la 
Vall per plantejar que davant la previsió d’un decreixement del 10% de l’economia i 
un increment de l’atur del 20%, amb les conseqüències econòmiques i socials que 
això representarà, cal preveure com s’afronta aquesta situació i quines iniciatives 
es podrien prendre.

En aquest sentit suggerim la possibilitat de promoure una eina de cooperació gene-
ral del poble a l’entorn de l’ajuntament, com podria ser la formació d’un Consell de 
Poble que sumés al plenari de l’ajuntament els representants de totes les associa-
cions de la localitat i algunes persones reconegudes per les seves funcions o apor-
tacions al poble. I ens posem a disposició dels ajuntaments de la Vall per col·laborar 
en la consecució d’aquest objectiu.

SEMINARIS “CREATIUS”  
A CÀRREC D’EN JAUME AGUSTÍ
Vivim una mutació cultural més profunda que les del pas de la caça a l’agricultu-
ra i ramaderia i d’aquestes a la industria. Totes elles foren canvis en la forma de 
productivitat. Actualment estem passant de viure de la productivitat, que cada cop 
més serà cosa de màquines, a haver de viure de la creativitat. Per això cal desenvo-
lupar la intel·ligència creativa que tots tenim com herència genètica des del naixe-
ment. És aquesta la que ens fa insubstituïbles per màquines. I cal desenvolupar-la 
no solament en unes minories d’especialistes sinó en tota la societat. La veritable 
democràcia, que anomeno democràcia creativa, es basa en una societat civil on 
la majoria de la població ha desenvolupat la seva intel·ligència creativa. Aquests 
temes s’han tractat en els dos cursets d l’ISVAT.



RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA 
Segons l’enquesta realitzada per ISVAT a finals del 2017, els serveis més reclamats 
són l’obertura d’una residència de gent gran i un centre de dia. La previsió d’incre-
ment de persones més grans de 65 anys al 2023, varia entre el 21 i el 25%, segons 
dades dels POUMS de St. Esteve i Palau, i d’IDESCAT. A la vista d’aquestes dades, 
a ISVAT vàrem iniciar converses amb els tres Ajuntaments exposant aquestes ne-
cessitats i carències, converses que s’han concretat en un avantprojecte per a la 
construcció d’una residència i centre de dia en un solar que reuneixi les condicions 
necessàries per ubicar un edifici d’aquestes característiques.

Es tractaria d’un edifici amb capacitat per a 80-90 residents, amb habitacions in-
dividuals i dobles, totes exteriors, sales de convivència, espais de repòs i jocs, i un 
solàrium a la coberta. Inclouria un Centre de Dia per a més de 30 persones i espais 
per servei mèdic, fisioterapeuta, podologia, perruqueria, un menjador per 70 per-
sones, cafeteria, etc. a la planta baixa, així com un espai de convivència intergene-
racional. A la planta soterrani, gimnàs i piscina de rehabilitació, biblioteca, cuina, 
bugaderia i sala d’actes. Hi hauria un tanatori amb entrada independent.

La idea és que la construcció de l’edifici sigui mixta: formigó a les plantes soterrani 
i baixa, i fusta a les dues superiors, aprofitant les millors característiques de man-
teniment i calidesa en cada cas, i amb unes instal·lacions que assoleixin la màxima 
eficiència energètica i sostenibilitat, de forma que el seu manteniment tendeixi a 
zero. La construcció i funcionament de la residència significaria un impacte positiu 
en les activitats socials i econòmiques per els tres pobles des del primer moment.

LLIBRE SOBRE LA VALL ALTA  
DE LA TORDERA
Estem preparant un llibre sobre la Vall Alta de la Tordera i els pobles de la Conca 
de l’Alta Tordera com eix vertebrador. Destacarà les diferents particularitats de la 
Vall, com el medi ambient, població, flora, fauna, territori amb edificacions singulars 
(ermites, castells...), minerals, bosc, pastures i ramats, oficis, indústries i masos. 
S’inclouran mapes, fotografies, etc.



GRUP D’AJUDA MÚTUA 
El Grup d’Ajuda Mútua (GAM) va néixer amb la idea de col·laborar amb les institu-
cions dels pobles de la Vall Alta de la Tordera en la millora de les condicions socials 
dels seus habitants. La gent gran del nostre entorn considerava la solidaritat entre 
veïns com una normalitat que s’exercia amb bona voluntat i amb alegria, i volem 
que aquest sentiment de veïnatge, de solidaritat i d’ajuda mútua, torni a ser un valor 
de la nostra comunitat. 

El nostre servei és fer acompanyaments, facilitar el desplaçament de persones sen-
se vehicle en cas de necessitat, i realitzar gestions que, sigui per edat o per dificul-
tat tecnològica, les persones no poden fer. L’equip de voluntaris d’Isvat és qui du 
a terme aquest servei. Vam començar l’activitat al mes de desembre passat i fins 
el confinament portem 13 persones assistides. Cal remarcar que estem en relació 
permanent amb els serveis socials dels tres pobles.

CULTURA
Xerrada amb el Bernat Vila i Pou, el dijous 9 de Juliol a les 19 h. a la Quadra.

 “COVID-19: Anàlisi de les polítiques públiques desplegades.

Les pandèmies no només posen a prova el sistema sanitari sinó també la resta de 
polítiques públiques en un context de seguretat nacional”

Xerrada amb el Miguel Gassiot i Matas, el dijous 17 de setembre a les 19 h. a la 
Quadra “L´aigua, un bé comú a compartir” (prevista el 19 de març i anul·lada a 
causa del confinament).

PROGRAMA DE RÀDIO
“Una Veu a la Vall” també es fa sentir a Ràdio Vitamènia, en forma de xerrades i 
debats sobre temes que afecten a la població de la Vall com a part de la humanitat. 
A causa de la pandèmia hem hagut de suprimir els programes fins el proper curs, 
però podeu trobar els programes antics a: https://radiovitamenia.wordpress.com/



SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

En el moment que a l’Ajuntament vàrem veure els greus problemes que la pandèmia 
presentava, ens vam posar a treballar juntament amb l’equip de Govern per veure la 
millor manera de pal·liar els seus efectes.

Es va activar un telèfon per donar cobertura a necessitats com comprar medica-
ments o aliments i fer acompanyament a persones soles (en aquestes trucades 
també hem comptat amb la col·laboració del GAM).

S’han fet ajudes econòmiques a treballadors en ERTO, als autònoms i comerciants.

Seguim treballant pel poble. Els temps que venen no són fàcils i l’administració 
pública, com són els ajuntaments, aplicarem totes les polítiques socials al nostre 
abast.

El consultori mèdic romandrà tancat segurament fins setembre/octubre. Les mides 
del local no poden garantir la seguretat en front del virus. Les obres no es podran 
fer fins el 2021 i ja es faran adaptades a la nova situació sanitària. Si us cal, rebreu 
atenció al telèfon de l’ambulatori: 93 848 24 70.

Sonia Castell
Regidora de Benestar Social i Sanitat

A més, s’ha creat un Pla de Xoc per ajudar al sector de la cultura, un dels més afec-
tats. S’ha aprovat en el pressupost municipal la destinació de 30.000€ com a pla de 
suport a la cultura municipal.

FORMACIÓ EN XARXES SOCIALS GRATUÏTA  
PER A COMERCIANTS DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

Des de l’àrea de Promoció Econòmica de l’ajuntament de Santa Maria de Palautor-
dera s’ofereixen unes formacions gratuïtes en xarxes socials per a tots els comer-
ciants dels negocis establerts a Santa Maria de Palautordera. Aquestes formacions 
seran de forma presencial al juliol amb una durada total de 6 hores i es faran al 
Centre Cívic en l’horari de 15.00 a 16.30 hores.

Per a inscripcions i/o més informació a:
Tel. 93 847 96 26
muntasellrf@smpalautordera.cat

NOTÍCIES A LA VALL



A Montseny Ens Reactivem
MERCAT DE PRODUCTORS 
LOCALS I TERRASSES  
AL CARRER
S’habilitarà l’espai de la Plaça  
de la Vila per fer-ne un ús social 
amb les garanties sanitàries  
corresponents. El mercat es 
durà a terme els diumenges  
de 10:00h. a 14:00h.

ZONA DE VIANANTS
Per a fer-ho possible  
amb garanties de seguretat  
i amb l’avantatge afegit  
de pacificar el nucli urbà  
es crearà una zona exclusiva  
per a vianants a l’entorn  
de la plaça.

HORARI DE 11.00 A 16:00

Es fixa per a la zona  
de vianants un horari durant els 
caps de setmana  
i Festius de 11:00h. a 16:00h. 
Fora d’aquest horari es podrà 
circular normalment.

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

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. Monferrer


