
Vilanova 
de Sau

Sumari

Un cop més quan arriben aquestes 
dates ens toca fer balanç de l’anyada 
que deixem enrere. Un 2018 molt tens 
políticament al nostre país i amb més 
d’una injustícia que no vull deixar de 
denunciar en aquestes línies i reclamar la 
llibertat dels presos polítics.

Un 2018 que malgrat els entrebancs hem 
tingut força feina. Seguim mantenint el 
segell infoparticipa, un segell que valora 
la qualitat i la transparència del web 
municipal. Un portal que per cert, hem 
renovat i millorat tecnològicament per 
fer més fàcil l’accés a l’administració 
dels nostres veïns i veïnes. També hem 
consolidat les tres Flors d’Honor al 
moviment Viles Florides. Vam tancar 
amb gran èxit una nova edició de La Fira 
d’Herbes Remeieres i Productes Artesans, 
així com també vam poder gaudir d’una 
Festa Major ben animada, i moltes altres 
activitats diverses. No puc deixar de 
nomenar el taller de dinamització que 
fan una gran tasca, ens ajuden en la 
decoració de festes i han realitzat, un 
any més, la felicitació de Nadal. Un dels 
serveis que donem a la gent gran, i que 
ajuda en el dia a dia de les famílies. 

També vull agrair a tots la vostra 
participació en totes les activitats que 
portem a terme a Vilanova de Sau, 
però especialment a la comissió dels 
Camarrojos ja que ells són els veritables 
artífexs de moltes d’aquestes activitats 
i festes que portem a terme al municipi. 
Sense el seu lideratge moltes de les que 
s’organitzen no es podrien dur a terme.

Ara que estem a les portes d’encetar 
el 2019 voldria també parlar dels 
projectes més destacats que aquest 
any vinent hem de tirar endavant des 
de l’Ajuntament. El més urgent és 
l’arranjament del forat del pàrquing de 
la zona esportiva. També tenim previst 
realitzar l’asfaltat de la carretera del 
pantà a la Riba i fer uns nous vestidors a 
la pista poliesportiva. 

Per acabar, voldria aprofitar les darreres 
línies per desitjar a tots i totes unes 
Bones Festes de Nadal i que els vostres 
desitjos es facin realitat aquest proper 
2019.

Bones Festes! 
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Pressupost de l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau 2019

2Info_Pública

Dins del pla inversions i amb 
les subvencions de Diputació 
de Barcelona i Generalitat de 
Catalunya (ACA) està previst 
executar les següents obres 
durant el 2019.

Obres pel 2019: 

En el Ple celebrat el dilluns 26 de 
novembre es va aprovar, inicial-
ment el pressupost municipal i 
tots els documents que l’integren 
per a l’exercici per majoria de cinc 
regidors dels sis presents, amb el 
vot en contra de la regidora Pilar 
Sancho Orra. 

També es va aprovar la plantilla de 
personal que comprèn tots els llocs 
de treball reservats a funcionaris i 
personal laboral.

En el mateix punt es va acordar 
exposar el pressupost, la plantilla 
de personal i les bases d’execució, 
durant un termini de 15 dies hàbils 
mitjançant edicte publicat al BOPB i 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
als efectes d’examen i possibles 
reclamacions.

 Arranjament d’urgència del forat 
del pàrquing de la zona esportiva 
degut a les pluges del novembre. 
Des del primer dia l’Ajuntament 
es va posar en contacte amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 
per solucionar el gran esbornac 
del pàrquing de la zona esportiva, 
malgrat la urgència s’està 
redactant el projecte executiu, i 
els tècnics de La Generalitat han 
decidit el diàmetre òptim dels tubs 

ESTAT D’INGRESSOS 

Capítol 1. Impostos directes  297.000,00€

Capítol 2. Impostos indirectes  1.000,00€

Capítol 3. Taxes i altres ingressos 92.850,00€

Capítol 4. Transferències corrents 127.389,07€ 

Capítol 5. Ingressos patrimonials  660,00€ 

Capítol 7. Transferències de capital 179.518,58€

 

TOTAL INGRESSOS   698.417,65€ 

ESTAT DE DESPESES 

Capítol 1. Despeses de personal 175.894,76€ 

Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis     292.782,89€ 

Capítol 4. Transferències corrents 40.740,00€ 

Capítol 6. Inversions reals  189.000,00€ 

TOTAL DESPESES   698.417,65€ 

que han de reconduir l’aigua del 
torrent de Moran, esperem que en 
breu puguin començar les obres.
Asfaltat de la carretera del pantà a 
la Riba, degut al desgast del quitrà 
de la carretera es preveu fer una 
nova capa. I per finalitzar també 
es vol fer uns nous vestidors amb 
vàters i dutxes al costat de la pista 
poliesportiva. D’aquesta manera 
quan hi hagi activitats es podrà 
donar aquest servei. 
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Vilanova renova ser VILA FLORIDA 
amb 3 flors d’honor

Art Sau 

Cultura

Deu artistes locals,  més els nens 
de l’escola van participar en l’ex-
posició col·lectiva Art-sau18. Es va 
poder visitar del 5 d’agost al 2 de 
setembre, i durant els dies de Festa 
Major. Els impulsors del projecte 
volen que en les properes edicions 
l’exposició s’inclogui en el progra-
ma de la Festa Major com un acte 
més de la festa. 

Les Flors d’Honor són el distintiu 
que certifica els municipis com a 
Viles Florides i s’entreguen segons 
el criteri d’un jurat especialitzat. 
N’hi ha d’una a cinc i valoren as-
pectes com el patrimoni vegetal i 
paisatgístic, la relació entre l’espai 
verd i el nombre d’habitants, la 
relació entre els recursos desti-
nats al manteniment i la superfície 
verda i enjardinada, la diversitat 
floral, la funcionalitat dels espais 
verds o l’existència d’un inventari 
de patrimoni vegetal. També es 
té en compte el respecte pel medi 
ambient i la sostenibilitat a tra-
vés de variables com la gestió de 
l’aigua, els programes de control 

de plagues i malalties, la neteja i 
gestió de residus, o la qualitat de 
mobiliari urbà. 
En any 2018 ja hi ha un total de 130 

municipis adherits al programa, 52 
dels qual han sigut premiats amb 
tres flors d’honor entre ells Vic, 
Tona i Tavertet.

Bioritme
L’activitat que tanca l’agost és 
el festival alternatiu Bioritme 
que enguany arribava a la 6a 
edició. Aquest any, marcat per la 
professionalització del mateix, 
4000 assistents de totes les edats 
i una molt bona programació de 
concerts van fer que fos l’edició més 
ben valorada fins ara. L’organització 
i l’Ajuntament van valorar com 

a molt positiu i van agrair als 
participants i voluntaris la millora en 
tots els aspectes. 

Esperem que es converteixi en un 
referent a nivell català i espanyol. 

“Vindràs per la música i tornaràs 
pel lloc”  
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Castanyada 
popular a 
Vilanova de 
Sau 

La cursa Cingles de Sau

Travessia al 
Pantà de Sau

Info_ Activa

La primera cursa de muntanya  que 
s’organitza al municipi de Sau, dues 
modalitats córrer o fer-la caminant. 
Els 114 esportistes van sortir 
puntuals malgrat la pluja, el primer 

a arribar va ser Carlos Merlos amb 
un temps de 40:38.  Roger Juvanteny 
amb un temps de 49:57 va ser el 
primer corredor local en creuar la 
línea de meta. 

Més de 250 inscrits van prendre 
la sortida de la 35ª edició de la 
Travessia al Pantà de Sau. Prova 
inclosa al Circuit de Travesseres de 
la Federació Catalana de Natació 
que organitza el CN Vic-ETB.

Aquesta any va comptar amb cinc 
categories i dos recorreguts, un curt 
de prop de 1000 metres i un altre 
de 2000 metres que travessava 
el Pantà de banda a banda, fent 
servir el campanar com a boia. Martí 
Ranea i Txell Font es van imposar en 
la categoria absoluta.

Un any més, Vilanova de Sau va 
celebrar la Castanyada per els seus 
veïns. Aquest any organitzada per 
l’AMPA de l’escola. Hi vam menjar 
arengades, cansalada, castanyes i 
moltes coses més.

Le Piano du Lac. 
Un piano flotant i un pantà
La companyia “Le Piano du Lac”  va 
presentar el passat 8 de setembre al 
Pantà de Sau un espectacle inspirat 
del viatge i de les trobades. 
El quartet aquàtic format per 
Mónica, Alice, Camila i Voel va 

compartir, amb les més de 170 
persones que van assistir, un 
moment únic de dansa i de música 
en un marc màgic que ens ofereix la 
naturalesa com el Pantà de Sau. 
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La comissió de festes vol fer arribar 
una carta d’agraïment a tots els 
veïns.

Apreciats Vilanovins i Vilanovines,

Des de la comissió de festes us 
volem agrair la bona acollida de les 
propostes d’aquest any; tant 
de les noves activitats com les 
noves ubicacions.

Carta d’agraïment dels Camarrojos 

Excursió de 
tardor 

Info_ Activa

Tanmateix agrair a la gent que ha 
donat un cop de mà en un moment 
o altre, com ja veieu cada cop som 
menys i necessitem més suport.
Per aquest motiu adrecem aquestes 
línies per tal de recordar-vos que 
si no hi ha gent al darrera, no hi ha 
Festa Major, ni ....

Caldria gent engrescada per impli-
car-se amb propostes i amb ganes 

de portar-les a terme! 
Recordem novament que la festa la 
fem nosaltres i neix de la voluntat 
de tots.

VISCA ELS CAMARROJOS!!!

Festa Major
La Festa Major més esbojarrada, 
el tobogan gegant amb aigua, la 
baixada de carretons, el joc de 
pistes, el concert a la Plaça, van ser 
entre d’altres les activitats mes in-
novadores i corregudes de la festa, 
juntament amb les més tradicio-
nals com els campionats de cartes 
i concursos... tot i això la comissió 
fa una carta d’agraïment i una crida 
als voluntaris de cara a la propera 
Festa Major del 2019.

Un grup de més de 50 veïns i veïnes 
de Vilanova de Sau van visitar la 
Vil·la i Museu Pau Casals l’any del 
45è aniversari de la seva mort. 
Després d’un excel·lent dinar es 
van desplaçar al Castellet i la Gonal 
on van gaudir d’unes esplèndides 
vistes al pantà de Foix ple a vessar 
i de les vinyes de la zona amb uns 
colors de tardor espectaculars.
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Gaudeix del Parc 

Fira Guilleries

Sant Andreu de Bancells celebra 
el seu Aplec 

El cap de setmana del 10 i 11 de 
novembre van tenir lloc diferents 
activitats a Vilanova de Sau 
organitzades conjuntament 
amb l’Espai Natural Guilleries-
Savassona. 
Unes 60 persones van participar 

a la botifarrada i a la nit dels 
estels, els actes de Viu el Parc 
del dissabte. I el diumenge es 
va celebrar un fantàstic concert 
Cèltic Groove a la Sala Polivalent 
i una degustació de cervesa 
artesana.

Vilanova de Sau juntament amb el 
Consorci de l’Espai Natural Guille-
ries Savassona van participar en la 
3ª edició de la Fira Guilleries fent 
promoció turística. La fira que es 
celebra en el municipi de Sant Hilari 
Sacalm, va néixer amb l’objectiu de 
posar en valor i donar a conèixer la 
comarca natural de Les Guilleries. 
Malgrat que el temps no va ajudar, 
aquesta 3ª edició ha aconseguit 
evidenciar aquest creixement. Els 

Aquest passat diumenge, dia 2 de 
desembre, es va celebrar el 44è 
aniversari de l’Aplec de festa major 
de Sant Andreu de Bancells.
Veïns de diferents pobles propers es 
van aplegar per celebrar la festivitat 
de Sant Andreu, pa amb botifarra a 
la vora del foc, sorteig d’un pernil i, 
com cada any, el cant dels adéus va 
acomiadar la festa. 

números que envolten la fira parlen 
d’èxit de participació i els comen-
taris que ens arriben, tant dels 
assistents com dels expositors, són 
absolutament positius. Aquesta edi-
ció de la Fira Guilleries ha comptat 
amb la participació de 9 municipis 
i, durant 2 dies, s’han organitzat un 
total de 30 activitats que acompan-
yaven 30 parades. El que triplica les 
activitats de les anteriors edicions i 
que consoliden la fira.
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El Centre d’Informació Turística 
de Vilanova de Sau tanca la 
temporada 2018 amb una 
afluència superior als 2.000 
visitants. Aquest any es confirma 
la tendència, cada cop més a l’alça, 
del turisme familiar interessat en 
activitats culturals i de natura. 
Si bé la majoria dels visitants 
procedeixen de Catalunya i de 
la resta de l’Estat el 10% és de 
procedència estrangera, una xifra 
que ha anat augmentant lleument 
any rere any.  

L’Ajuntament felicita les fetes 
amb la postal de Nadal realitzada 
pel taller de dinamització a qui 
agraïm a les participants la seva 
col·laboració.

Estrenem nou web municipal.

L’Ajuntament renova la seva 
imatge a Internet amb un 
portal més modern i amb més 
funcionalitats que es posarà en 
marxa la propera setmana.

L’objectiu d’aquesta actualització 
del web municipal és fer més fàcil 
i flexible la relació entre els veïns 
i l’administració. Amb aquesta 
modernització, que passa no 
només per la renovació estètica 

L’Ajuntament regala als veïns el calendaris de sobretaula, aquesta 
vegada les fotos son fetes amb Dron i li hem posat com a títol “ A vol 
d’ocell” els autors de les fotos són: Xavier Ribes i Jordi Gàlvez. 

Resum Punt 
d’Informació 
2018

Postal de 
Nadal feta 
pel taller de 
dinamització 
del poble

Renovació de la web municipal

Calendaris 2019

Joan Puig 
Pagespetit 
L’ajutament homenatge el veí més 
gran de Vilanova de Sau.

sinó també per la reestructuració 
de continguts, és oferir la 
informació més ordenada i de 
forma més intuïtiva.

Si els primers dies o en qualsevol 
moment observeu anomalies, o 
detecteu mancances, estarem 
molt agraïts de comptar amb la 
vostra col·laboració.
Podeu fer arribar els vostres 
comentaris mitjançant el 
formulari de contactar.



Calendari
d’Activitats
2019
5 de gener   
Cavalcada de Reis

28 de febrer   
Dijous Gras

9 de març   
Ball de Carnestoltes

21 de d’abril   
Diada de Sant Jordi

19 de maig   
Excursió de primavera

2 de juny   
Fira d’Herbes Remeieres

23 de juny   
Foc de Sant Joan

15 d’agost   
Festa Major

29 d’agost a l’1 de setembre 
Bioritme

8 de setembre  
Travessa nedant al pantà 
de Sau  

20 d’octubre   
Excursió tardor

31 d’octubre   
Castanyada

1 de desembre  
Aplec de Sant Andreu de 
Bancells

18 d’abril i 16 d’agost
Festes Locals

Com ja és tradició en arribar aquestes dates 
l’Ajuntament obsequia a tots els vilanovins i 
vilanovines amb 2 euros per persona del número 
60858 de la loteria de Nadal d’enguany.

Loteria Nadal

“Els pastorets apetarrats i 
els dimonis asfixiats”
Els nens de l’escola van interpretar l’obra “Els Pasturets 
apetarrats i els dimonis asfixiats” amb un gran èxit.


