
Vilanova 
de Sau

Sumari

De nou ens heu fet confiança per seguir 
al capdavant del consistori. Vull aprofitar 
aquestes línies per agrair-vos aquesta 
confiança tant personalment com de tot 
l’equip. Un equip que presentem amb la 
novetat d’en David Quintero al capdavant 
de les àrees de Festes, Cultura i Joventut. 
Estem segurs que amb l’experiència 
acumulada serem capaços de seguir 
treballant pel poble amb els encerts 
que es mereix i tirar endavant tots els 
projectes que ens proposem per aquesta 
nova legislatura que hem encetat. No 
vull deixar aquest apartat del consistori 
sense agrair als regidors sortints, la 
Sandra i a l’Éric, la seva dedicació a 
Vilanova de Sau. 

Com ja sabeu el dia a dia ens passa 
molt ràpid, i més en aquesta era de les 
noves tecnologies. Aquests primers 
mesos d’any són varis els projectes i les 
tasques que s’han realitzat i en trobareu 
informació de les més destacades en 
aquestes pàgines.

Voldria destacar la celebració d’una nova 
edició de la Fira d’Herbes Remeieres 
que va ser tot un èxit de públic i felicitar 

i agrair a tothom la seva implicació i 
participació.

Ara venen dies de vacances, de calor i 
sobretot dies de festa i de gresca. Arriba 
la nostra Festa Major!  Una Festa que 
arriba amb els clàssics campionats 
de parxís i cartes, la música, el teatre, 
la xocolatada... i la 3era baixada de 
carretons que està destinada a convertir-
se en un clàssic de la Festa Major de 
Vilanova de Sau.

Animeu-vos a participar de les activitats, 
feu poble, gaudiu de l’entorn privilegiat 
que tenim i sobretot compartim 
moments amb tots els veïns.

Bona Festa Major i bon estiu!
 

Gaudiu de la Festa Major 
i animeu-vos a participar 
de les activitats
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Constitució de la nova corporació municipal

2Info_Pública

El passat 15 de juny es va fer el ple 
de constitució del nou consistori on 
es va aprovar l’equip de govern per 
la legislatura 2019-2023. 

Després de les eleccions municipals 
del 26 de maig, amb el resultat de 
les mateixes: cinc regidors 
d’Independents per Vilanova de 
Sau, una regidora de Junts per 
Catalunya-Vilanova de Sau  i una 
regidora de Esquera Republicana 
de Catalunya - Acord Municipal, 
es va constituir la nova corporació 
municipal per la legislatura 2019-
2023. Joan Riera Comelles va ser 
revalidat com alcalde en la seva 
quarta legislatura.

El consistori està format per:

IPVS (Independents)
1. Joan Riera Comellas
2. Maria Milagros Martinez Adan
3. David Quintero Gonzalez
4. Ivette Font Font
5. Carles Orra Boix

JxCat-JUNTS
1. Pilar Sancho Orra

ERC - AM
1. Íngrid Bofill i Vilamala

El dilluns 22 de juliol es va celebrar 
el Ple en sessió extraordinària a 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau, 
on es va donar coneixement de 
les resolucions de l’alcalde en 
matèria de nomenaments. Es va 
designar com a tinents d’alcalde de 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau a 
les regidores següents:

Primera tinent d’alcaldia: 
· M. Milagros Martínez Adan
Segona tinent d’alcaldia: 
· Ivet Font Font

Seguidament es va fer la resolució 
d’alcaldia de delegació de 
competències:

· Mila Martínez Adan, les àrees 
de Promoció econòmica i 
desenvolupament local  i Serveis 
Socials.
· Ivette Font Font, l’àrea de Turisme 
i relacions amb les empreses 
turístiques del municipi.
· Carles Orra Boix, les àrees 
d’Esports, Medi Ambient i 
Comunicacions.
· David Quintero González, les 
àrees de Festes, Cultura i Joventut.

Es va establir que les sessions 
ordinàries del Ple de la corporació 
es celebraran amb una periodicitat 
bimensual, el primer dilluns dels 
mesos de febrer, abril, juny, agost, 
octubre i desembre, a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament, a les 21.30 
hores.
Tot seguit es va aprovar la creació 
dels grups municipals i es va 
designar el portaveu de cada grup.

GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTS 
PER VILANOVA DE SAU
· Joan Riera Comellas, que actuarà 
com a portaveu
· M. Milagros Martínez Adan
· David Quintero González
· Ivette Font Font
· Carles Orra Boix
 
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER 
CATALUNYA-VILANOVA DE SAU
· Pilar Sancho Orra, que actuarà 
com a portaveu
 

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA-
ACORD MUNICIPAL
· Ingrid Bofill Vilamala, que actuarà 
com a portaveu
 
També es va designar com a 
representants de l’Ajuntament 
de Vilanova de Sau a les 
organitzacions i institucions:

Consorci Localret: Carles Orra Boix.
Consorci del Ter: Ivette Font Font.
Consorci d’Osona de Serveis 
Socials: M.Milagros Martínez Adan.
Consorci Espais Naturals Guilleries 
Savassona: Joan Riera Comellas 
i suplent en cas d’absència del 
titular: David Quintero González.
Organització especial Osona 
Turisme: M.Milagros Martínez 
Adan.
Consell Assessor en matèria de 
Joventut del Consell Comarcal 
d’Osona: David Quintero González.
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Associació Catalana de Municipis: 
Joan Riera Comellas.
Associació rutes del Romànic: 
Ivette Font Font.
Agrupació de Defensa Forestal: 
Joan Riera Comellas.
Agència Energia Osona: Carles Orra 
Boix.
Consorci de Salut d’Osona: M. 
Milagros Martínez Adan.
Escola de Vilanova de Sau: Joan 
Riera Comellas.
ADRINOC: M. Milagros Martinez 
Adan.

 Es va crear la Comissió Especial 
de Comptes de l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau:

Joan Riera Comellas, Alcalde-
President de l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau, en qualitat de 
President.
M. Milagros Martínez Adan, 
regidora del grup municipal 
Independents per Vilanova de Sau
Pilar Sancho Orra, regidora del 
grup municipal JuntsXCatalunya.
Ingrid Bofill Vilamala, regidora 

del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC-AM).

També es va aprovar l’establiment 
del règim de dedicació de l’alcalde 
que exercirà el seu càrrec amb 
dedicació parcial, amb unes 
retribucions brutes de 12.398,76 
euros/anuals distribuïdes en 
catorze pagues amb una dedicació 
del 75% de la seva jornada laboral.

Resultats a Vilanova de Sau
Eleccions Generals 28A

Resultats a Vilanova de Sau 
Eleccions Munipals 26M

Resultats a Vilanova de Sau 
Eleccions Europees 26M
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Posada en marxa del gestor 
d’expedients a l’Ajuntament

Licitacions

Ajuts i 
subvencions

Pla d’Ocupació

Padró 
d’habitants

Festes locals

Info_ Activa

Durant els mesos de juny i juliol 
s’ha portat a terme la primera 
implantació, als primers municipis 
de la província de Barcelona 
del gestor d’expedients, entre 
ells Vilanova de Sau, tot el 
personal tècnic i polític que té 
competències i firmes s’han de 
formar en una nova manera de 
treballar. La desaparició del paper 
com a suport legal, es substituït 
per expedients digitals i firmes 
electròniques. La modernització 
de les noves tecnologies fa que 
les notificacions siguin totes en 
format digital a través del correu 
electrònic o el mòbil. Aquests nous 
mitjans faciliten  que una firma 
pugui fer-se des del mateix mòbil 
de l’alcalde o secretari. I que tots 
els expedients estiguin a l’abast 

En l’últim ple es va fer l’aprovació 
inicial de l’obra de construcció 
d’un edifici de vestidors de la 
pista poliesportiva. En breu es 
farà la licitació de les obres de 
pavimentació de la carretera de la 
Riba i la  reforma del ramal de la  
xarxa aigües fins a Can Morilla. 

El 31 de maig va finalitzar el període 
de sol·licituds de la convocatòria 
de subvencions del Consorci Espai 
Natural Guilleries Savassona. 
Aquestes subvencions són per 
al foment de les explotacions 
forestals i les empreses agrícoles 
– ramaderes, la millora dels 
habitatges, la restauració del 
patrimoni arquitectònic, i per a 
les entitats culturals a l’àmbit de 
l’Espai Guilleries-Savassona, any 
2019. Podeu trobar més informació 
al següent enllaç: 
https://parcs.diba.cat/web/
guilleries/ajuts-i-subvencions

Durant 5 mesos tindrem una nova 
persona treballant a l’Ajuntament 
efectuant les tasques d’ajudant 
de brigada. Aquests plans formem 
part dels programes d’ocupació i 
estan subvencionats íntegrament 
per la Diputació de Barcelona.

En el ple de 22 de juliol es va 
aprovar la gestió del Padró 
d’habitants del municipi de Vilanova 
de Sau –realitzada per la Diputació 
de Barcelona-, i els resultats de la 
revisió anual del Padró municipal 
d’habitants, de la qual resulta 
que la xifra oficial de població del 
municipi de Vilanova de Sau a 1 de 
gener de 2019 és de 299 habitants

Les festes locals del municipi de 
Vilanova de Sau per a l’any 2020, 
seran els següents dies: 

9 d’abril, Dijous Sant i 
14 d’agost, dilluns de Festa 
Major.

de tota la ciutadania i es puguin 
consultar en el web municipal. Tota 
la documentació està custodiada 
en el servidor de la Diputació de 
Barcelona. Aquesta nova eina 
s’implanta de manera totalment 
gratuïta per l’Ajuntament i és 
subvencionada amb dels recursos 
de la Diputació de Barcelona.
 
Durant la seva implementació, 
demanem disculpes als veïns, 
si en la gestió dels tràmits, 
sorgeixen alguns petits problemes 
i no són tant ràpids com fins ara. 
Esperem que un cop tot estigui en 
funcionament els veïns i veïnes del 
municipi puguin gaudir d’aquest 
nou servei, donant compliment a 
les noves lleis de transparència i 
digitalització. 
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Relleu dels joves del local en la 
comisió de festes

Canvis d’aires a joventut

Espai joves

Aquest any els Camarrojos 
s’acomiaden; després de tants anys 
essent responsables de diferents 
actes com les activitats de Nadal 
(Reis), Carnestoltes i la Festa 
Major, han decidit passar el relleu 
a la nova joventut del poble; els 
joves del local. Aquests joves han 
acceptat el repte, acompanyant 
així als Camarrojos en les diferents 
activitats que es faran en aquesta 
Festa Major, a fi de poder aprendre 
les gestions organitzatives i 
actuacions que són necessàries 

El proper dimarts 20 d’agost es 
celebrarà per tercer any consecutiu 
el Sopar Jove. Per a fer-ho, es fa una 
crida als diferents joves del poble 
i se’ls convida a assistir-hi, a fi de 
promoure el vincle entre ells i la 
participació comunitària. 

De moment els detalls escara 
estan per confirmar, però vist l’èxit 
de les anteriors edicions, es preveu 
tornar a contractar un càtering i fer 
el sopar a la fresca, a l’exterior del 
local jove. 

Aquest juliol, coincidint amb 
les noves candidatures de 
l’Ajuntament, hi ha hagut canvis pel 
que fa a l’àmbit de joventut.

En primer lloc, el nou regidor 
que s’ocuparà de l’àrea de 
joventut, festes i cultura és en 
David Quintero, veí del poble 
i molt implicat des de fa anys 
en l’organització, coordinació i 
actuació de les diferents activitats 
que celebrem cada any a Vilanova.

per al bon funcionament de tal 
festivitat. D’aquesta manera, els 
joves del local podran enriquir-se 
de l’experiència dels Camarrojos 
i, en els pròxims esdeveniments, 
estaran a peu del canó. 

S’espera doncs, el màxim 
recolzament per part del poble i de 
les diferents entitats per a fer més 
amè aquest canvi i vetllar pel bon 
funcionament de les activitats i 
festivitats que es fan al municipi. 

3ra edició del 
sopar jove

Per a més informació i per a 
inscriure’s es pot contactar amb la 
tècnica de joventut Ivette Costa al 
679265278

Des del servei ofereixen

Orientació i assessorament en:
· Educació i formació
· Salut (relacions sexuals i afectives, drogues i alcohol, hàbits alimentaris, ...)
· Treball
· Beques i ajuts a l’estudi, a la mobilitat, ...
- Projectes de dinamització: Bus Nit, Càpsula, Raid dels Ausetans, sortida a 
Port Aventura i al parc aquàtic, etc.
- Tallers a demanda per joves i famílies
- Sopars joves: sopars gratuïts on escollim la data entre tots i totes. 

Us recordem que som 
presents al municipi en temes 
de joventut:

- Escoltem
- Acompanyem
- Donem suport

Per a més informació i 
per estar en contacte:
Ivette Costa - 679264278
Tc2centre@ccosona.cat
Instagram: ser
vei_joventut_osona_centre

Servei de joventut de Vilanova de sau

Seguint amb aquests canvis, la 
nova tècnica de joventut, la qual 
procedeix del Consell Comarcal 
d’Osona és l’Ivette Costa, graduada 
en Psicologia Sanitària.
Amb aquests canvis, s’espera 
seguir promovent la participació 
dels joves en les diferents activitats 
del poble, així com donar suport, 
orientació i respondre a les 
diferents demandes que aquests 
puguin presentar. 



Infoparticipa 
Vilanova de Sau amb només 313 
habitants, és el municipi més petit 
dels 98 que van obtenir enguany el 
segell #Infoparticipa a la qualitat 
i transparència de la comunicació 
pública local.

Carnestoltes 
2019 
El passat 9 de març, l’Associació 
de Festes Els Camarrojos, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, va 
organitzar el Carnestoltes.
Vilanova de Sau celebra el 
Carnestoltes amb un BALL DE 
DISFRESES on petits i grans 
gaudeixen de disbauxa i premis. 
Aquest any les disfresses 
guanyadores van ser:

Premi infantil: Bob Esponja i Marsh 
Mellow (compartit)
Premi adult: El Lloro
Premi grup: Animadores
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Nou servei de cita prèvia 
de l’ORGT

Sant Jordi Club de lectura

Des del passat mes de març, 
l’Organisme de Gestió Tributària 
està en marxa el nou servei de 
cita prèvia a tota la seva xarxa 
d’oficines, amb la finalitat de 
millorar l’atenció presencial als 
ciutadans en les seves oficines, 
s’ha decidit establir de forma 
obligatòria, el servei de cita 
prèvia per a la majoria de tràmits 
i consultes que habitualment 
requereixen els contribuents dels 
municipis i altres ens públics 
que han delegat les funcions de 
gestió i/o recaptació dels seus 
ingressos públics a la Diputació 
de Barcelona.

Aquest nou servei s’implanta ara 
que ja és possible realitzar la 
majoria de tràmits des de la Seu 
electrònica d’aquest organisme, 
el que permet que el ciutadà no 
s’hagi de traslladar a les seves 
oficines, tenint plena llibertat per 
fer qualsevol tràmit de manera 
electrònica a qualsevol hora tots 
els dies de l’any, el que significa 
un servei total als contribuents 
amb caràcter de disponibilitat 
24x7x365.

Al següent enllaç trobareu l’accés 
directe per realitzar el tràmit de 
petició de cita prèvia a les oficines 
d’aquest organisme: 
www.orgt.cat/cites

L’AMPA de l’escola de Vilanova 
de Sau, un any més, va posar la 
paradeta de roses i llibres de Sant 
Jordi davant de Cal Ferrer.

El passat 28 d’abril es va celebrar 
el primer aniversari del club de 
lectura de Vilanova de Sau amb 
la projecció del film “La nit del 
caçador”. A continuación es va 
presentar el cartell guanyador de 
la XXVIII Fira d’Herbes Remeieres 
obra de Toni Riera.
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Excursió de primavera a Calaf i 
Solsona

Revetlla de 
Sant Joan

Un piano flotant al pantà de Sau

Dia Europeu 
dels Parcs

El passat diumenge 19 de maig va 
tenir lloc l’excursió de primavera, 
aquest any van visitar Calaf i 
Solsona.

Amb la companyia d’un bon 
nombre de veïns i veïnes, 41 
en total, van gaudir d’una 
bona sortida respectada per la 
climatologia tot i l’amenaça de 
pluja. Vam començar amb una 
visita guiada a l’espai inaugurat 
recentment “Les botigues de la 
plaça Gran, un tresor recuperat” 
de Calaf i d’un passeig pel  centre 
històric de la vila.

Més de 100 veïns i veïnes es van 
reunir a la pista Poliesportiva per 
celebrar la revetlla de Sant Joan a 
Vilanova de Sau.

Una gran foguera, coca, cava i 
molt bona companyia per donar la 
benvinguda a l’estiu.

Moltes gràcies a tots.

El 4 i 5 de juliol va tornar Le piano 
du lac a l’àrea d’esplai del Pantà 
de Vilanova de Sau.

Un espectacle de música i dansa 
sobre l’aigua inspirat en el 
viatge i les trobades que en ell 
es produeixen, una experiència 

única on la cantant, pianista 
i violinista Delphine Coutant, 
el violoncel•lista Daniel Trutet 
i la ballarina Mónica Cofiño, 
compartiren amb el públic la 
màgia de tocar i ballar suspesos 
en l’aigua.

A l’hora del dinar es van entaular 
al restaurant Crisamí de Solsona 
on van degustar un àpat boníssim. 
A la tarda vam visitar el centre 
històric de Solsona, la catedral 
i el Pou de Glaç. Un bonic dia 
compartit amb veïnes i veïns de 
Vilanova de Sau.

El passat dia 1 de juny es va fer 
una sortida amb kayak pel pantà 
de Sau en motiu del Dia Europeu 
dels Parcs.
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XXVIII Fira d’Herbes Remeieres
El poble de Vilanova de Sau va 
celebrar amb èxit la seva 28ena 
edició, consolidant-se com un 
referent de les herbes arreu del 
territori.

La satisfacció dels organitzadors 
així ho corrobora “Amb la bona 
assistència de públic participant 
a les activitats, la satisfacció 
del firaires i les més de 3.000 
persones que calculem que han 
passat per la fira ens podem 
sentir molt satifets” explicava el 
director de la fira, Joan Carles Rey, 
que feia una bona valoració de 
l’edició d’enguany de la Fira. A les 
portes del 30 aniversari en el que 
ja s’està treballant “podem dir que 
és una fira més que consolidada, 
hi ha paradistes que venen des de 
fa més de vint-i-cinc anys”.

La programació de la jornada 
s’iniciava, com altres anys, amb 
la ruta botànica guiada per 
Montserrat Enrich i amb les 
places completes. Tot seguit 
i un cop arribats la mateixa 
Montserrat Enrich realitzava 
la conferencia/taller a la Sala 
Polivalent on han cuinat amb 
les plantes recollides. Gaspatxo 
d’ortigues, Amanida de llenties 
amb 100 fulles, pesto d’ortigues 
o canapés d’artesania han sigut 
algunes de les elaboracions que 
han preparat al taller.

Un cop finalitzada la conferencia 
el jurat de la Fira ha proclamat els 
guanyadors del concurs de truites 
i de rams de flors boscanes. 
Dos clàssics de la fira que cada 
edició desperten més expectació 

especialment a la gent del poble. 
Aquest any, la truita d’espinacs, 
patata i xampinyons de MªCarme 
Codina i la truita de pera i patata 
de Núria Blanch s’han imposat 
a la resta de participants. En el 
Concurs de Rams, Montserrat 
Comellas i en Salvador Corbacho 
han sigut els guanyadors. El jurat 
un cop més ha destacat la gran 
participació en els concursos 
així com la gran qualitat que ha 
dificultat la seva tasca.

A la tarda s’ha presentat el Grup 
Local de la Vall de Sau – Guilleries 
a càrrec de Joan Carles Rey, 
director de la fira i Herbolari de 
Sau i Francesc Caralt, president 
de Flora Catalana. Durant la 
presentació es va acostar la tasca 
que està fent l’organització Flora 
Catalana per a seguir recuperant 
coneixement etnobotànic i evitar 
que es perdi.

Des de l’Ajuntament i 
l’organització agraeixen a tots 
els paradistes, conferenciants, 
col·laboradors i a tots els veïns del 
poble la seva implicació i els volen 
fer partícips de l’èxit, un any més, 
de la Fira d’Herbes Remeieres. 
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Els nous Punts d’Informació Turística 
de Vilanova de Sau

Concurs instagram de l’espai 
natural Guilleries Savassona

Aquest any la Marina Cirera, 
informadora de l’Oficina 
d’Informació Turística de Vilanova 
de Sau, s’ha acomiadat per passar 
el relleu a la Meritxell Font, 
que continuarà la seva tasca 
atenent i informant els visitants 
del municipi des de l’Edifici del 
Mirador de la Presa. Des d’aquí 

El Consorci de l’Espai Natural de 
les Guilleries-Savassona té la 
voluntat de posar en valor l’Espai 
Natural des de diferents vessants 
com són la flora i la fauna, el 
paisatge, el patrimoni cultural i 
les bones pràctiques de respecte i 
conservació de la biodiversitat.
Amb aquesta finalitat organitza 
un concurs de fotografia, per tal 
de fer visibles aquests valors 
mitjançant les xarxes socials. 
Premis per la categoria Paisatge, 
flora, fauna i patrimoni cultural:

agraïm a la Marina la feina feta i li 
desitgem el millor.

A partir d’ara, l’Oficina estarà 
gestionada per l’empresa Lux 
Mundi. Aquesta empresa està 
especialitzada en la gestió 
integral de centres i espais 
culturals i, des de l’Oficina 

d’Informació Turística de 
Vilanova de Sau, s’ocuparà 
de la realització de tasques 
relacionades amb l’atenció al 
visitant i la promoció turística 
del municipi i de l’Espai Natural 
Guilleries-Savassona. A més, en 
paral·lel, té la voluntat d’anar 
desenvolupant, documentant, 
dissenyant i comercialitzant 
visites i itineraris guiats per grups 
i donar  a conèixer els  diferents 
elements i espais patrimonials, 
culturals, històrics del poble i  del 
seu entorn.

Afegir també que, amb la 
finalitat de respondre millor a les 
necessitats dels visitants i oferir  
un millor servei, aquest any s’ha 
obert un nou Punt d’Informació, 
amb servei de bar, al municipi, 
situat a l’edifici de la zona de 
pícnic i barbacoes del Pantà  de 
Sau, gestionat pel Tac Osona.
Estem segurs  que tots aquests 
canvis seran positius i tindran una 
bona acollida.

· Primer premi: dinar per a dues 
persones al Mas Albareda de Sant 
Julià de Vilatorta.
· Segon premi: lot de productes de 
km 0. 
Premis per la categoria Activitats 
esportives respectuoses a la 
natura:
· Primer premi: pack d’esports 
d’aventura (Kaiak+Segway) en una 
empresa local especialitzada en 
aquest sector.
· Segon premi: lot de productes de 
km 0.
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Obertura de 
les piscines 
municipals

Concentració d’autocaravanes 
del CLUB HYMER

Des del passat dissabte 22 
de juny s’obriran les piscines 
municipals fins l’1 de setembre. 
L’horari és de 10:30h del matí a 
les 19:30h de la tarda.

Com cada any es poden adquirir 
els abonaments a les mateixes 
piscines. Al mateix preu que els 
altres anys. 

ABONAMENTS
Infantil (de 3 a 18 anys) 25€
Individual 40€
Familiar 80€

ENTRADES
Infantils (de 3 a 16 anys) 3,50 € 
Adults 5 €

El cap de setmana del 28 de 
juny es va fer una concentració 
d’autocaravanes a Vilanova 
de Sau, volien venir a l’àrea 
d’autocaravanes, però per les 
seves dimensions i quantitat no hi 
cabien, l’Ajuntament els va oferir 

l’espai del camp de futbol per 
estacionar-se i la sala polivalent 
per fer la seva assemblea. Els 
participants també van fer una 
visita guiada a la presa, al pantà i 
a Rupit. 

Triatló d’Osona (ESPRINT)
Guillem Montiel i Laura Gómez 
guanyen el setè Triatló d’Osona 
en el que van participar 329 
atletes.

Un any més el Club Natació 
Vic-ETB conjuntament amb 
els Servei d’Esports de la 

Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya van 
organitzar la Triatló d’Osona el 
passat diumenge 14 de juliol.
La sortida es va fer des del Club 
Nàutic  i l’arribada va ser a la 
Plaça Major de Vic. La prova va 
consistir en:

· Natació: 750m (Pantà de Sau)

· Ciclisme: 24,6km (Vilanova de 
Sau-Folgueroles-Calldetenes-
Vic)

· Carrera a peu: 5km (Vic)
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IX Campus de Hanbol Antonio Garcia
Un any més el prestigiós campus 
de Handbol ha disposat de les 
instal·lacions esportives de 
Vilanova de Sau. Jugador del BM 
Granollers, nascut a la Llagosta, 
Antonio Garcia, ha comptat amb 
el suport de Vilanova de Sau per 
fer el seu campus de Tecnificació 
de Handbol, durant els dies del 7 
al 20 de juliol, en les categories 
de pre-benjamí i cadet han estat 
hostatjats a la casa de colònies 
del Company. 



Calendari
d’Activitats
d’ESTIU
AGOST

del 10 al 18 d’agost
Festa Major    

del 22 al 25 d’agost
Bioritme    

SETEMBRE

8 de setembre
36a Travessia al Pantà de 
Sau   

Bioritme
Del 22 al 25 d’agost torna el festival de música alternatiu 
Bioritme a Vilanova de Sau. Des de l’Ajuntament es dona suport 
a aquesta iniciativa privada que es realitza a la riba del pantà 
de Sau, es vetlla perquè es compleixin les normes de seguretat, 
convivència i civisme que un esdeveniment d’aquestes 
dimensions comporta, amb l’experiència de les passades 
edicions, esperem que sigui tot un èxit. 

Podeu trobar tota la informació a www.bioritmefestival.org


