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COMPTE PERDUES I GUANYS 2019

INGRESSOS DESPESES

Quotes socis 4.170,00

Formació, xerrades + vídeo 1.234,10

Impremta i fotocòpies 325,21

Web + domini 164,30

Telèfon 48,59

Despeses financeres (remeses rebuts) 177,48

Amortització (ordinador + impressora) 16,91

TOTALS 4.170,00   1.966,59

EXCEDENT 2.203,41

BALANÇ 2019

ACTIU

Immobilitzat
Aplicacions informàtiques
Amortitzacions

465,94
-16,91

Actiu circulant
H.P. deutor per IVA 774,42

Tresoreria
Caixa
Banc

109,16
3.938,78

TOTAL ACTIU 5.271,39

PASSIU

Fons propis
Excedent anys anteriors
Excedent any en curs

2.609,33
2.203,41

Creditors
Per prestació de serveis
H.P. creditor per I.R.P.F.

431,22
27,43

TOTAL PASSIU 5.271,39



ENCARAR L’ADVERSITAT,  
RECUPERAR LA INICIATIVA

Hem de reconèixer que la pandèmia de la Covid i la crisi econòmica i social que 
arrossega ens ha situat en un context d’incertesa i de inseguretat que ha canviat el 
ritme de les nostres vides. Ens qüestiona les perspectives de futur i per alguns ha 
portat malaltia, atur i empobriment. Ha fet mes fràgil la situació de les persones, ha 
incrementat l’aïllament social i ha afeblit la comunitat.

Tot i que l’epidèmia a la nostra vall no ha estat gaire agressiva de moment, les seves 
conseqüències i amenaces per a la salut i l’economia, així com el compliment de les 
normes de prevenció que hem de seguir, ha comportat un fenomen d’encongiment 
personal i social, de l’activitat i de l’esperit.

Davant d’aquesta situació que encara es pot allargar durant un cert temps, hem de 
respondre individualment i col·lectiva, encarant l’adversitat i recuperant la iniciati-
va, tant individualment com col·lectivament, aprenent a conviure amb la Covid tot 
acceptant les limitacions i la cura que exigeix el seu combat, a l’hora que accen-
tuem la responsabilitat personal i la solidaritat.

L’obertura de les escoles indica el camí a seguir. A ISVAT hem decidit, com veureu en 
aquest butlletí, mantenir viva l’activitat de l’associació endegant el projecte de rea-
litzar un llibre sobre la vall alta de la Tordera que ens permeti conèixer bé el territori, 
estem avançant les gestions per promoure una residència per a la gent gran de for-
ma innovadora, desenvolupem l’activitat dels grups d’ajuda mútua (GAM), estem 
promovent noves iniciatives en l’àmbit cultural, com un curset sobre L’antic Egipte 
o un cicle de conferències i debats sobre l’actual crisi econòmica, i busquem formes 
d’agrupar noves forces per poder afrontar nous projectes que ja anirem parlant.

Valorem molt positivament l’aparició d’iniciatives socials i empresarials que bus-
quen camins per mantenir-se, per avançar i per promoure nous projectes en general, 
i a la Vall i Baix Montseny. Volem felicitar especialment projectes com el Pla de Xoc 
cultural endegat pels artistes, la Taula de Cultura i l’ajuntament de Sant Esteve, o la 
renovada activitat de Can Balmes a Palau, dinamitzant l’activitat musical i artística. 



PROJECTES D’ISVAT
LLIBRE SOBRE  
LA VALL ALTA DE LA TORDERA
A proposta d’ISVAT s’està preparant un llibre sobre la història i geografia de la Vall 
Alta de la Tordera. Es preveu un volum d’unes 200 pàgines, ben il·lustrat amb foto-
grafies, mapes i esquemes. A grans trets, els temes s’agrupen en dos grans apar-
tats, l’un dedicat al medi natural i l’altre a la història i a la societat actual.

L’obra es planteja com a resultat d’un treball col·lectiu. El disseny, els textos i els 
elements fotogràfics i gràfics seran elaborats per totes les persones que vulguin 
aportar-hi la seva saviesa, experiència i documentació. Uns en redactaran els textos 
i altres hi aportaran experiències, idees i material. Tothom qui vulgui hi pot col·la-
borar i contribuir amb la cessió de fotografies d’indrets, oficis o racons històrics, o 
amb comentaris i aclariments sobre fets o racons poc coneguts. Es preveu tenir el 
llibre editat abans que s’acabi el 2021.

J.M. Panareda

L’edició del llibre serà a càrrec de ISVAT. Es proposa ser un llibre de referència, que 
faci comunitat i que fonamenti la identitat de la Vall.

En tindran cura del contingut: Josep M. Panareda i Lluís Vila.

Disseny i maquetació: Joan Colomer.

Producció: ISVAT

GRUP D’AJUDA MÚTUA 
El GAM va continuant, i ampliant la seva activitat. S´ha detectat que no són només 
les persones grans a les que podem ajudar, sinó que hi ha altres col·lectius en els 
quals el GAM pot exercir la seva tasca. Un es el de classes a grups de persones 
vingudes de fora per diferents circumstàncies i que necessiten un reforç en la seva 
formació/integració en els nostres municipis. En aquests moments tenim dues vo-
luntàries que estan fent aquestes tasques.

Podem visualitzar una de les experiències actuals del GAM. La Sra. Dolors Galle-
guet, persona de 87 anys, que viu a Sant Esteve de Palautordera des de fa 7 anys. Va 
venir a viure aquí doncs té dos fills que hi viuen. Els fills treballen i la “Lola”, es passa 



moltes hores sola a casa. Va requerir el nostre servei i la 
nostra voluntària Anna M. Bach, es qui l´acompanya, des 
de fa tres mesos. Li hem preguntat a la “Lola”, què espera-
va del nostre servei, què li ha aportat i què és el que més 
li agrada. Les seves respostes són molt positives. El que li 
ha aportat és molta confiança amb ella mateixa, i el que 
més li agrada es poder parlar, i tenir algú que l´escolta. 
Espera amb il·lusió el dia que es troben. L´Anna, com que 
ha estat mestra, té molts recursos. Normalment surten a 
passeig però si un dia el temps no acompanya, es queden 
a casa seva i fan altres tipus d´activitat com “mandales”, 
“sopa de lletres”. Tot això representa per l´Anna una gran 
satisfacció i al mateix temps compensació.

Temes del primer trimestre:

1. Inici de l’Egiptologia;  
 la pedra de Rosseta

2. Llengua i sistemes d’escriptura

3. L’escriptura jeroglífica

4. Kemet: la terra negra

5. Cronologia d’Egipte

Temes del segon trimestre:

1. L’origen d’Egipte

2. Regne Antic:  
 l’època de les Piràmides

3. Regne Mitjà:  
la cultura con eix principal

4. Regne Nou : l’esplendor d’Egipte

5. Alexandre el Gran i els Ptolomeus:  
 un “altre” EgipteLes places estan exhaurides.

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA 
El projecte de la Residència i Centre de Dia segueix endavant. Isvat ha celebrat una 
reunió amb l’Ajuntament de Palau juntament amb dues empreses consultores amb 
la finalitat de valorar la realització d’un estudi de viabilitat del projecte.

TALLER SOBRE L’ANTIC EGIPTE
Aquesta tardor ISVAT us proposa conèixer el passat per entendre el present.

Es tracta d’un taller sobre l’antic Egipte - 3.000 anys d’història, a càrrec de Mara-
villas Boccio, doctora en farmàcia per la Universitat de Sevilla i Màster Universitari 
Oficial en Egiptologia per la UAB. El programa consta de 10 sessions, repartides en 
dos trimestres.



CONFERENCIA DE GUILLEM LÓPEZ  
CASASNOVAS SOBRE LA CRISI
“Conjuntament Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny, i Iniciatives Socials de 
la Vall Alta de la Tordera (ISVAT), tenim interès d´organitzar aquesta tardor un ci-
cle de conferències sobre l´actual crisi econòmica i social, i com afrontar els seus 
efectes.

Podem anunciar la primera conferència a càrrec de:

Guillem López Casasnovas
Professor of Economics
Universitat Pompeu Fabra

Títol: “Anàlisi i perspectives de la crisis sanitària i econòmica”.

Dia: 7 de Novembre 2020, dissabte a les 18 hores.

Lloc: Teatre pare Casals de Sant Esteve de Palautordera.

RÀDIO
Desprès de l’aturada pel confinament, comencem de nou el programa “Una Veu a 
la Vall” a Ràdio Vitamènia. El programa s’emet el primer dilluns de mes a les 22:00 
hores. El tema del mes d’Octubre és “Viure lliure de la necessitat”, seguint amb el 
tema base de Les Quatre Llibertats: Llibertat d’expressió; Llibertat de culte; Viure 
lliure de la necessitat; Viure lliure de la por. Si no podeu escoltar-lo en el moment de 
l’emissió, podeu recuperar el podcast a https://radiovitamenia.wordpress.com/

COMUNICACIÓ
Com sabeu, la informació de les activitats d’Isvat està penjada en la pàgina web 
www.isvat.cat. Pensant en com us podríem fer arribar la informació de forma més 
ràpida, hem obert un xat a whatsapp. La majoria d’afiliats i simpatitzants d’Isvat 
estan ja en la llista de contactes, però si no hi esteu, només heu d’enviar un what-
sapp al telèfon 616 785 289 amb el vostre nom i número de telèfon i gustosament 
us inclourem.



PLA DE XOC PER LA CULTURA

Degut a la situació motivada pel Covid, l’Ajuntament i totes les entitats culturals 
del poble van decidir donar suport als artistes i tècnics que viuen a Sant Esteve 
principalment, com també a Palau, Montseny i Sant Celoni. Es va fer un cens on es 
demanava si vivien al poble i si vivien d’aquesta feina entre altres demanades per 
fer un ordre de prioritats.

A partir del mes de juliol i fins al 31 de desembre, quinzenalment s’han organitzat 
activitats al patí de les Escoles Velles mentre el temps ho ha permès o al Teatre 
Pare Casals, amb un suport econòmic per cada artista o tècnic. L’entrada de 5€ per 
adults i 3€ per joves, es recull per dividir-la al final de la temporada per cada un dels 
artistes i tècnics.

RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY (RBM)

Els passats dies 9 i 15 de setembre, des d’ISVAT vàrem participar en unes teleconferèn-
cies per a l’elaboració del nou Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera del Montseny.

S’han analitzat les principals dinàmiques que determinaran el model de desenvo-
lupament socioeconòmic que contribueixi a la conservació del medi ambient, i les 
principals relacions causa-efecte, vinculades a la pròpia identitat de la RBM.

Es van organitzar grups de debats sobre diversos temes que s’anaven proposant: 
Creació d’imatge gràfica de la marca Reserva de la Biosfera de Montseny - Redac-
tar un seguit de productes alimentaris per a la implantació de la marca - Promocio-
nar el transport públic - Estudis de mobilitat - Gestió de l’aigua - Conreu de les te-
rres i pastures - L’habitatge: unif/plurifamiliar, masies, lloguer-compra… - Fomentar 
l’ús de la biomassa i plaques fotovoltaiques… - Millorar la connectivitat via mòbil i 
wifi - Anàlisi de característiques amables i qüestions a millorar del Montseny.

En general van ser unes reunions prou enriquidores i molt participatives per part 
dels assistents, contrastant els diversos punts de vista. Ens faran arribar un docu-
ment resum/conclusions de les dues sessions.

ACTIVITATS ALS CASALS

Les activitats a l’Esplai ja estan en marxa, i al Casal de la Gent Gran de Sant Esteve 
es comença la temporada aquest mes d’octubre. Les activitats inclouen taller de 
dibuix i pintura, anglès, català, informàtica, teatre, ioga, manualitats, punt de mitja, 
club de lectura, cinema i els meravellosos passeigs per la natura.

NOTÍCIES A LA VALL



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

L’OMBRA DE LA COVID19 SEGUEIX AQUÍ:

Han passat uns mesos des del confinament però sembla que aquesta ombra de la 
covid 19 no vulgui marxar. Des de Sant Esteve de Palautordera, seguim treballant 
per pal·liar els efectes que aquest virus en ha deixat. Que no son pocs.

Encara hi ha famílies que no han cobrat els ERTOS. Personal del sector de la cultura 
que tot i el pla de xoc que s’ha impulsat des de la regidoria de cultura, no acaba de 
poder tornar a la seva normalitat laboral. Festes majors que en aquests moments 
han passat a ser menors per tot el tema de control d’aforaments. Persones que no 
aconsegueixen tramitar la seva prestació d’atur donada la situació d’oficines tanca-
des del SEPE… Totes i tots tenim moltes ganes de tornar a la normalitat però encara 
ens falta un últim esforç per aconseguir-ho. L’ambulatori per fi obrirà les seves por-
tes però només pels malalts crònics. La resta continuaran rebent atenció als CAPS 
de les poblacions properes com Sta. Mª de Palautordera o Sant Celoni.

L’atenció directament amb el doctor o la infermera serà a criteri mèdic. Si algun usua-
ri es troba en situació de sospita de Covid, haurà de trucar a l’ambulatori per telèfon 
93 848 24 70 o també al 061. Allà els informaran dels passos que s’han de seguir. 
Ben aviat s’obrirà el període de vacunació de la Grip. Es farà molt probablement a 
l’ambulatori, però quan tinguem la informació oficial la penjarem al web municipal.

Sònia Castell
Regidora de Benestar Social i Sanitat


