
UNA VEU
A LA VALL

BUTLLETÍ

Nº 5
TARDOR

2021



EL VOLUNTARIAT COM A EINA 
SOCIAL, ECONÒMICA I CULTURAL
ISVAT es una associació de persones que vivim i actuem a la Vall alta de la Torde-
ra, Montseny, Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera, que tenim per objectiu la 
millora de la nostra comunitat i territori, amb criteris de sostenibilitat, solidaritat i 
llibertat, per aconseguir el progrés social, econòmic, cultural i ambiental de la vall. 
Ens sentim partícips del present i futur dels nostres pobles, del Baix Montseny i del 
país que volem.

Fem voluntariat a l’entorn de projectes que valorem útils socialment i satisfactoris 
personalment, de forma puntual o més continuada, aportant col·laboració, temps i 
esforç per convicció, per sentiment de comunitat o per humanitat.

Els eixos mes dinàmics del voluntariat a ISVAT son ara mateix: les persones que 
col·laboren amb els GAM o grups d’ajuda mútua com a servei d’acompanyament 
a la gent gran, o a joves i persones que necessiten suport. Els que participen amb 
l’impuls d’una Residència i centre de dia per a la gent gran mitjançant diverses co-
missions de treball. Les persones que col·laboren en l’elaboració i recull de dades 
per una Web sobre el medi natural i humà de la vall alta de la Tordera i el Montseny. 
L’equip que s’està formant per promoure una visió mes amplia i dinàmica de l’Edu-
cació i la formació a la vall, en especial de la formació professional en l’immediat i 
en la perspectiva de les necessitats presents i futures del jovent i les persones dels 
nostres pobles.

Necessitem més voluntaris per desenvolupar millor aquets projectes, necessitem 
més socis per incrementar la capacitat d’acció de l’associació. Les persones fem el 
poble, la vall, el país.



PROJECTES D’ISVAT
LA RESIDÈNCIA PEL BAIX MONTSENY 
VA ENDAVANT
El mes de setembre hem donat dues passes importants en el projecte d’una resi-
dència per a la gent gran al Baix Montseny. El dijous 16 a la Quadra de Santa Maria 
de Palautordera es va presentar l’informe de la Diputació de Barcelona sobre Habi-
tatge i envelliment, que recull el cas de la possible realització d’una residència a Pa-
lau en el solar proposat per l’ajuntament a l’encreuament del Passeig de Vitamènia 
amb el carrer Empordà, d’una superfície de 3.080 m2. La intervenció de l’alcalde 
Jordi Xena explicant com s’estava configurant el projecte i la disponibilitat de l’ajun-
tament fou molt positiva.

El divendres 24 es reuní la Comissió Promotora de la Residència a la sala de plens 
de l’ajuntament de Sant Esteve amb la participació de l’alcalde de Sant Esteve en 
Dani Fernàndez, l’alcalde de Sant Celoni en Raúl Garcia, l’alcalde de Santa Maria en 
Jordi Xena, el director-gerent de l’Hospital de Sant Celoni el Dr. Jose Ant. Neguillo, 
el president de ISVAT en Ignasi Faura i el president del Cercle econòmic i social de 
Sant Celoni en Joaquim Deulofeu, en Manel Sala, en Josep M Solé i en Miquel Pla-
nes.

A la reunió es presentaren uns primers informes sobre la qualificació del solar pro-
posat a Palau, sobre el pla de viabilitat del projecte, sobre finançament i captació de 
fons i sobre el model de residència. En el ben entès de que el projecte s’entén com 
un centre que englobi la residència, un centre de dia, i de recursos per l’assistència 
a domicili al Baix Montseny. Cal dir que en la realització d’aquests informes han 
participat una vintena de persones de Sant Esteve, Palau i Sant Celoni.

Es concretà la necessitat d’una urgent entrevista amb la Conselleria de Drets So-
cials de la Generalitat per exposar l’abandonament del nostre territori i la urgència 
social de la residència, i avançar amb els estudis tècnics sobre l’economia i pro-
jecte de la residència i l’accés al finançament dels fons europeus. Estudis que es 
realitzaran els propers mesos a càrrec dels ajuntaments i entitats de la Comissió 
Promotora.



PROPOSTA DE CREACIÓ D’UN WEB 
SOBRE LA VALL ALTA DE LA TORDERA 
PER ISVAT

PLANTEJAMENT INICIAL I OBJECTIUS

L’objectiu del projecte és crear una web, associada a la de l’ISVAT i a les dels ajun-
taments de Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera i Montseny, 
amb informació i documentació específiques de la VAT (Vall Alta de la Tordera) tant 
dels aspectes del medi natural com humà. La web permetrà l’entrada progressiva 
dels continguts i una actualització permanent, i alhora farà possible una consulta 
fàcil, ràpida i còmoda.

ELS CONTINGUTS

Els continguts inclouran tots els aspectes de l’entorn natural i de la història i realitat 
humana actual de la VAT. La web estarà centrada en la VAT, però sempre que es cre-
gui convenient es farà referència al conjunt del Montseny, de la Tordera, del Vallès 
o d’altres indrets. Això és especialment important en relació amb el Montseny, a 
causa de què la VAT se situa al bell mig d’aquest massís; alhora la part meridional 
de la VAT es troba de ple a la plana del Vallès.

Les entrades seran específiques i concretes, com un indret, un fenomen natural, 
una roca, mineral o mina, tipus de bosc i de fauna, esdeveniments i restes històrics, 
ermites, pobles, llogarrets i veïnats, oficis i activitats diverses, festes i costums, o 
qualsevol altre realitat relacionada amb la VAT com per exemple persones significa-
tives en les ciències i arts o que han estat rellevants pel territori.

ELS TEXTOS

Els textos seran redactats de manera totalment voluntària i desinteressada per 
qualsevol persona que ho vulgui fer i es vegi capaç. Els textos seran revisats i va-
lidats pels membres de l’equip responsable de la web, els quals podran efectuar 
suggeriments per a la millora. Es lliurarà un full amb les pautes que han de seguir 
els autors.

Els textos han de ser originals i aniran sempre signats. Qui presenti un text ha d’ad-
juntar els elements gràfics enllestits o en tot cas amb la informació suficient de cara 
a l’elaboració editable dins les possibilitats de l’ISVAT. Tots els elements gràfics o 
documentals han de dur la font d’on s’ha obtingut i l’autoria.



ELS DESTINATARIS

Una web de caràcter territorial com la que es presenta té molts destinataris poten-
cials. Tanmateix, hi ha quatre col·lectius als quals pot interessar de manera espe-
cial, sobretot els dos primers:

a) Els habitants de la VAT, ja que es tracta del territori on viuen.

b) Els alumnes dels diferents graus d’ensenyament. És molt freqüent la referència 
de professors en relació amb el Montseny. En aquesta web hi han de trobar moltes 
respostes a les seves necessitats docents i d’aprenentatge. Per això es donarà im-
portància a les informacions gràfiques. Tot plegat ha de tenir un caràcter documen-
tal i didàctic.

c) Els qui visitin algun indret de la VAT, i en general els qui vulguin descobrir el Mont-
seny i vinguin a Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera i Mont-
seny.

d) Els qui vulguin iniciar un estudi o una activitat a la VAT o hi cerquin una possible 
residència. Les consultes per internet solen ser freqüents.

La web no inclourà informació sobre actes de qualsevol mena ni de fets actuals. Per 
aquesta funció ja existeixen altres canals de comunicació.

UN NOU GRUP DE TREBALL 
SOBRE EDUCACIÓ I FORMACIÓ A LA VALL
ISVAT ha creat una nova iniciativa social sobre Educació i Formació Permanent a la 
Vall, oberta a tots els ciutadans. En una societat tecnocientífica en canvi continu, 
l’educació i la formació son responsabilitat de tots els ciutadans i no sol de mestres 
i polítics. Hem de tenir clar que tots som educadors i aprenents al llarg de tota la 
vida i que hem de contribuir a la renovació de l’educació i fer-la permanent. I el que 
es més important: promoure una educació per a la creativitat ja que en les tasques 
repetitives les màquines ens superaran. 

La primera tasca que ens hem proposat es un estudi de les necessitats en educació 
i formació de la Vall no cobertes per l’actual sistema educatiu, en especial aconse-
guir la progressiva implementació de la formació professional en el centres i col·la-
borar en el Consell de Formació Professional del Baix Montseny que s’està formant.

Us convidem als que esteu interessats activament en aquest tema a participar en 
el grup de treball.



PROGRAMA RÀDIO “UNA VEU A LA VALL”
El programa Una Veu a la Vall que Isvat emet a través de Ràdio Vitamènia (FM 91.5), 
està dedicat aquesta temporada al tema de l’Educació. La nostra intenció és gravar 
9 programes (emissió mensual, el darrer dilluns de cada mes, al matí, en el pro-
grama “Revista”) abordant temes tan interessants com l’educació a la infantesa, a 
l’adolescència, en els adults i en la gent gran, perquè pensem que l’educació no és 
només anar a escola sinó aprendre a afrontar la vida en tots els seus àmbits: en el 
respecte als altres, en el compartir, en relacionar-nos de forma correcta, en adap-
tar-nos al ritme canviant que està patint el planeta, en afrontar les situacions ad-
verses com la por, la mort, el dolor… Ens agradaria comunicar la nostra visió de que 
la vida és sempre un aprenentatge; fer conscients als oients que totes les persones 
som mestres i som aprenents al mateix temps durant tota la vida; que voluntària o 
involuntàriament ensenyem als demés a través del nostre comportament, les pa-
raules i la forma com expressem les nostres idees.

GRUP D’AJUDA MÚTUA (GAM)
Funciona totalment per voluntaris. Es presta un servei setmanal. Si hi ha un benefi-
ciari que necessita més d’un servei setmanal, aquest es fa per voluntaris diferents.

Es van començar els serveis al desembre del 2019, i al març del 2020 hi havia actius 
8 serveis. Per causes de la pandèmia es van cancel·lar tots, excepte un que encara 
continua actiu a dia d’avui. Tots els serveis d’aquell moment eren acompanyament 
a persones grans, excepte un servei de gestoria social. La represa ha estat lenta, 
però en aquests moments dels 8 serveis d’aquell moment n’hi ha 2 d’actius, 4 que 
ja no es fan per circumstàncies diverses, i dos que se’ls atén puntualment.

Just al febrer del 2020 s’havia començat un altre tipus de servei que és el de reforç 
a les noies que viuen a l’Olivar, i que en aquell moment eren 5 persones. També es va 
haver de suspendre però es va activar en poc temps, sempre durant el curs escolar, 
i s’ha continuat fent, amb diferents noies, fins el dia d’avui.

També es va començar a l’octubre del 2020 el servei de reforç a nens amb proble-
mes, que arriben des del Serveis Socials de Palau, i que es fa durant el curs escolar. 

Pel servei d’acompanyament, l’any 2020 ha estat en poca activitat, degut a la pan-
dèmia, però si que a partir de mitjans del 2021 s’ha activat més.



RESUM TOTAL:

14 SERVEIS D’ACOMPANYAMENT 
( des de l’inici)

• 9 dones 
( 6 Sant Esteve, 3 Palau).

• 5 homes 
(2 Sant Esteve, 2 Palau, 1 Montseny).

SERVEIS DE REFORÇ 
(des de l’inici)

• 12 noies de l’Olivar

• 3 nens de Palau

El número de voluntaris implicats en aquests serveis ha estat de 16 persones, 
(9 de Sant Esteve, 5 de Palau i 2 del Montseny) que han atès un total de 29 per-
sones, i amb una dedicació global de més de 350 hores.

CULTURA
El programa cultural d’Isvat durant aquest any ha estat molt complicat degut a la di-
ficultat per reunir-nos seguint les pautes de protecció de la Covid i també la dificul-
tat en trobar conferenciants. Durant aquests mesos, no obstant, hem gaudit d’una 
sèrie d’interessants conferències els podcast de les quals us podeu descarregar a 
la web d’Isvat (www.isvat.cat):

A l’abril, en Guillem López Casasnovas, economista i Catedràtic a la Universitat 
Pompeu Fabra, ens va fer una interessant conferència sobre l’ “Anàlisi i perspectives 
de la crisi sanitària i econòmica”.

Continuant amb el tema de l’economia, al Maig l’Oriol Amat, economista i Catedrà-
tic d’Economia Financera a la UPF, va fer una exposició sobre la “Situació econòmica 
actual i perspectives post Covid-19”.

I pensant en l’economia dels grups més vulnerables, vam demanar a en Miquel Are-
nas, advocat del col·lectiu Ronda i Professor a la UOC, que ens fes una conferència 
sobre “El Futur de les Pensions”, la qual va tenir lloc al mes de Juliol.

En aquests moments hi ha 7 serveis de diversos tipus d’acompanyament, més 
3 serveis que tenen un acompanyament puntual, més les classes de reforç de 
l’Olivar i els nens de Palau.

Alicia
Resaltado

Alicia
Nota adhesiva
Mateix tamany que GAM i els altres projectes



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
126 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: © Joaquim Monferrer

Més recentment, al setembre, en Miquel Gassiot, doctor en Ciències Químiques, 
ens ha parlat sobre “L’aigua, un bé comú a compartir”. La presentació va estar a 
càrrec d’en Francesc Gavilán, llicenciat en Ciències Geològiques i especialitzat en 
Hidrogeologia i Geofísica.

A més de les conferències, al setembre s’ha reprès el taller sobre “L’antic Egipte” a 
càrrec de Maravillas Boccio, doctora en Farmàcia i Màster en Egiptologia. El taller 
es va haver d’aturar degut al confinament. Constarà de deu sessions fins a finals 
d’any i engloba temes tan interessants com una visió de les diferents etapes o Reg-
nes de la cultura egípcia, la llengua i sistemes d’escriptura, la pedra de Rosseta, etc. 

Pel que fa alls projectes culturals de futur, el programa encara està per confirmar, 
però continuarem fent les habituals conferències amb professionals experts en ca-
dascun dels temes. Anirem donant informació en propers butlletins, a la web i a 
través del grup de Whatsapp de Isvat.


