
Vilanova 
de Sau

Sens dubte aquest any està 
sent un dels més complicats 
al capdavant del consistori. 

La crisi sanitària per la pandèmia 
de la Covid-19 ens ha afectat a 
tots, en més o menys mesura. Ha 
modificat el dia a dia i sobretot ens 
ha fet canviar i replantejar moltes 
coses. Però no només aquest a 
estat l’únic fet negatiu. També el 
temporal Gloria va afectar i força 
el nostre poble, especialment la 
ctra. N-141d entre Morgades i Can 
Tordera, la ctra. de la Riba i els 
disseminats de Bancells i Sant Pere 
de Castanyadell.
 Per sort i gràcies a alguns 
veïns es van poder minimitzar les 
molèsties i vull aprofitar aquestes 
línies per agrair, no només la seva 
entrega i ajuda, sinó també la seva 
paciència per aquestes situacions 
sobrevingudes tant pel temporal 
com per la pandèmia. Aquesta és 
segurament la gran sort de viure 
en un petit poble que en moments 
difícils i complicats fan que tots ens 
sentim en una gran família, fet que 
converteix Vilanova de Sau en un 
GRAN poble. També vull agrair els 
esforços de tot el personal sanitari 
del consultori i el de tot el país així 
com de tots aquells col·lectius que 
han ajudat en una situació tan 
complicada per a tots. 
 A Vilanova de Sau hem 
hagut d’anul·lar moltes activitats: 
el Sant Jordi, la Fira d’Herbes (tot i 
que finalment es va poder fer alguna 

activitat confinada), el Bioritme, 
i finalment la Festa Major. Fins el 
darrer moment hem intentat poder 
realitzar alguna activitat per la Festa 
Major, però els esdeveniments 
dels darrers dies i seguint les 
recomanacions de les autoritats 
ens ho han desaconsellat. Haurem 
d’esperar el 2021!
 En aquest número encetem 
una nova secció: Vilanovines. Una 
proposta sorgida d’iniciativa de la 
Marta Coma, en format d’entrevista, 
que dóna veu a dones del poble 
per explicar la seva història i 
experiències. També trobareu 
diferents informacions d’aquesta 
primera meitat de l’any que ja hem 
tombat i que no ha estat, ni de bon 
tros, com ens havíem plantejat. 
Però cal mirar endavant i quedar-
nos amb les petites coses bones 
que ens ha portat aquesta situació. 
Hem après, força,  a adaptar-nos a 
les noves tecnologies i sobretot 
hem après que la solidaritat dels 
nostres veïns i veïnes és vital en un 
poblet com el nostre. 
 Per acabar, només em resta 
demanar-vos a tots que seguim 
sent responsables, no ens podem 
relaxar i només amb la col·laboració 
de tots es poden tallar els rebrots. 
I sobretot, no oblidem la fórmula: 
distància+mans+ mascareta.

Bon estiu!

Joan Riera Comellas
Alcalde
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Durant l’estat d’alarma 
de la pandèmia des 
de l’Ajuntament s’ha 
anat informant de 
les recomanacions 
que facilitaven les 
autoritats competents 
del país i especialment la  
informació facilitada per 
l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya.

Què és el coronavirus 
SARS-CoV-2? 
És un nou tipus de coronavirus 
que pot afectar les persones. 
Presenta una simptomatologia 
clínica similar a la de la grip 
(febre, tos i malestar general). 
El 80% dels casos són lleus. Els 
casos més greus generalment 
afecten persones grans o que 
pateixen altres patologies.

Com es transmet? 
Per les gotes respiratòries 
que es generen amb la tos 
o l’esternut d’una persona 
malalta. Aquestes secrecions 
infectarien una altra persona 
si entressin en contacte amb el 
nas, els ulls o la boca d’aquesta.

Què podem fer per protegir-nos? 
Cal aplicar les mesures genèriques de protecció davant de 
qualsevol malaltia respiratòria:

• Rentar les mans freqüentment (amb aigua i sabó 
o solucions alcohòliques), especialment després 
del contacte directe amb persones malaltes o el seu 
entorn.

• Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o 
amb la cara interna del colze en el moment de tossir 
o esternudar i renteu-vos les mans de seguida.

• Evitar el contacte proper (a menys de dos metres) 
amb persones que pateixen infeccions respiratòries 
agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions.

• Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, 
tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense 
netejar-los degudament.

És important recordar que, actualment a la demarcació, és 
obligatori l’ús de mascaretes com a mesura de protecció. 

Què cal fer davant la sospita d’estar infectat per 
coronavirus? 
Cal trucar al 061 Salut Respon. Faran una valoració del cas i 
informaran de les indicacions que cal seguir.

Les autoritats sanitàries tenen protocols definits i unificats 
d’actuació en aquests casos per a contenir la propagació 
d’aquesta malaltia.

Davant la situació excepcional d’emergència sanitària a conseqüència del Coronavirus 
SARS-CoV-2,  al dispensari de Vilanova de Sau  NO hi ha consulta ni els dimarts ni dijous, 
per evitar riscos de contagi del personal sanitari cap a la població.

Per consultes s’ha de trucar al
Consultori de Folgueroles 93 812 23 33 (horari habitual)
CAP Sta. Eugènia de Berga 93 885 45 56  de dilluns a divendres de 8 a 20 h.

Avís dispensari mèdic
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Per la situació actual, es va pro-
rrogar fins al 2 de juny de 2020 
el període voluntari de cobra-
ment de l’impost de vehicles i la 
taxa de subministrament d’ai-
gua potable (4t Trimestre 2019) 
es modifica el calendari fiscal 
2020 i el període de pagament 
del 26 de març fins el 2 de juny 
i pels rebuts domiciliats el dia 
1 de juny de 2020.

          Per a qualsevol dubte 
també podeu contactar 
amb l’Organisme de Gestió 
Tributarà de la Diputació 
de Barcelona a través del 
web www.orgt.diba.cat  
i per correu electrònic, a 
l’adreça:  
orgt.atenciociutadana@
diba.cat.

Impostos
 
Prorrogats el cobrament d’impostos municipals

Anunci de modificació del 
calendari fiscal 2020
Per tal de minimitzar l’impac-
te negatiu que ha comportat la 
restricció d’activitat decretada 
per la declaració d’estat d’alar-
ma davant la pandèmia del Co-
vid-19, l’Ajuntament de Vilano-
va de Sau va acordar modificar 
el calendari fiscal per a l’any 
2020 pel que fa al període de 
pagament dels Impostos que 
tenen delegades les funcions 
de gestió i/o recaptació a favor 
de la Diputació de Barcelona.

L’Organisme de Gestió Tribu-
tària obre noves línies d’aten-
ció
Obertura de nous canals de 
comunicació per garantir una 
efectiva i ràpida assistència al 
contribuent.
 Des del passat 25 de 
maig han quedat operatives 
a l’Organisme de Gestió Tri-
butària noves línies telefò-
niques per atendre les con-
sultes i prestar l’assistència 
tributària que necessitin els 
contribuents.  

Amb l’obertura d’aquests nous 
canals de comunicació l’ORGT 
espera que els permeti garan-
tir una efectiva i ràpida assis-
tència.

En el cas de ORGT- VIC els 
telèfons són 934 729 200 i  
674797463 i el correu electrò-
nic orgt.vic@diba.cat

A través del canal telefònic 
els contribuents podran for-
mular consultes i peticions 
d’assistència tributària però 
també efectuar pagaments, 
amb targeta de crèdit, dels 
deutes de dret públics recap-
tats per l’Organisme, sense 

A la imatge teniu el detall del nou calendari fiscal.

necessitat d’anar a les enti-
tats bancàries.

Igualment, ha quedat operativa 
l’adreça de correu electrònic a 
fi d’atendre també per aques-
ta via les consultes i peticions 
d’assistència dels contri-

buents, i des d’on es podrà de-
manar a l’ORGT que us truquin 
al telèfon que els indiqueu.

Calendari Fiscal
Vilanova de Sau
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Servei de suport a la tramitació 
electrònica i per resoldre dubtes

NOTA INFORMATIVA 

El 14 de març, es publicava una 
NOTA INFORMATIVA URGENT  
pel que es declara l’estat d’alar-
ma per la gestió de la situació 
de crisis sanitària ocasionada 
pel COVID-19, es prenia com a 
mesura extraordinària per ga-
rantir la seguretat i salut de la 
ciutadania, la suspensió tem-
poral de l’atenció presencial en 
les oficines de l’Ajuntament.

L’atenció als veïns i veïnes es 
va continuar prestant a través 
dels canals:
- Telemàtic: 
www.vilanovadesau.
cat i adreça electrònica 
vilanovas@diba.cat
- Telefònic: a través dels 
telèfons 93 884 70 06 / 
610 474 488 
horari de 9 a 15 h.

Durant els primers dies i 
d’acord amb la declaració de 
l’Estat d’Alarma, els ciutadans 
només podien circular per la via 
pública, quan era imprescindi-
ble i només per  les  activitats 
autoritzades.

Donada la situació actual de pandèmia per COVID-19 es va 
promoure l’atenció telemàtica en les diferents administracions.
El servei dirigit a famílies, empreses i autònoms i es podien fer 
diferents consultes relacionades amb la tramitació de:

• Presentació de sol·licituds.
• Ús de sistemes d’identificació: alta de l’idCAT Mòbil,    
 certificats    digitals (alta de l’IDCAT, petició de certificats de   
 representant de persona jurídica,...).
• Creació i presentació de factures.
• Accés a notificacions electròniques.
• Verificació de documents.
• Signatura electrònica de documents.

El servei es va prestar des del 8 de juny fins al passat 24 de juliol.

A partir del 25 de juny es reobria 
el servei de Bibliobús.

A causa de la COVID-10  s’han 
pres unes estrictes mesures 
de seguretat i higiene, que 
han comportat compactació  
d’horaris, canvi en la franja 
horària, així com serveis 
restringits:

• L’horari serà de 12 a 13:30h.
•  Els usuaris no podran   
 accedir al bus.

Reiniciem el servei de Bibliobús
• Els llibres hauran de passar  
 una quarantena de 14 dies.
• Es farà retorn.
• El préstec serà només del  
 nostre fons prèvia reserva. 
https://formularis.diba.cat/
diba/biblioteques/connecta-
amb-bibliobus., telèfon o 
correu electrònic.

Esperem que ben aviat es 
puguin anar restablint els 
horaris i els serveis habituals.

A partir del 24 de juny es van 
obrir les piscines municipals i 
tancaran el 31 d’agost. L’horari 
serà de 10:30h del matí a les 
19:30 de la tarda. Com cada 
any es poden adquirir els 
abonaments a les mateixes 
piscines.                
 Aquest any s’han 
de complir les indicacions 
sanitàries per poder minimitzar 
el risc de transmissió del 

Coronavirus que podeu trobar 
detallades al web municipal.
 Per part de l’Ajuntament 
el manteniment es fa complint 
els protocols que estableix la 
legislació. Tant de desinfecció 
així com l’augment del grau de 
clor que ha de contenir l’aigua, 
manteniment de distàncies de 
seguretat i la no utilització de 
dutxes en els vestuaris, al ser 
una zona tancada. 

Obertura de les piscines municipals 2020
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Gloria i Temporal a Vilanova de Sau 

 L’episodi de temporal 
intens que va viure al gener 
Catalunya va afectar també 
Vilanova de Sau. La carretera 
N-141d entre Morgades i Can 
Tordera es va haver de tallar 
per una gran esllavissada que 
afectava a més de la meitat de 
la calçada. Es va fer un esbor-
nac a la carretera que va de la 
Presa de Sau a la Riba tallant-la 
completament. El camí de Ban-
cells i del Mas del Silenci tam-
bé es va tallar pel gran cabal 
d’aigua de la Riera Major i per 
la caiguda d’arbres.  El pas del 
final del carrer Escoles a la 
zona esportiva també es va 
veure afectat pel taponament 
del rec i el riu improvisat que 
baixava des del camp de futbol, 
el pas cap a les masies es va fer 
pel Pont de Fusta.
 L’Ajuntament va fer una 
crida a no fer desplaçaments si 
no és estrictament necessari, 
extremar les precaucions en 
les zones boscoses; així com 
estar al cas dels torrents i rie-
res i no travessar-los.
 Les primeres actuacions 
d’emergència van ser restablir 
el pas a la carretera del pantà 
a la Riba, i obrir pas cap a les 
masies del cantó de Malafo-
gassa, Bancells i Vallclara, de 

competència municipal. La Na-
cional 141, competència de Di-
putació de Barcelona, va trigar 
més ja que la continua pluja no 
deixava consolidar els talusos i 
les continues esllavissades es 
succeïen. Finalment es va po-
der restablir la circulació, ja que 
estaven obligats tots a passar  
pel camí de can Tordera i la Font 
Seca que és molt estret. De to-
tes les actuacions queda pen-
dent arreglar l’esbornac de la 
zona esportiva que en pocs dies 
esperem es pugui solucionar, 
amb l’arribada dels tubs que 
han de reconduir les aigües, 
degut a problemes tècnics i al 
Covid-19.

Recomanacions de Protec-
ció Civil
Durant els episodis de pluges 
intenses i perill d’inundacions, 
la Generalitat de Catalunya va 
activar el pla d’emergències 
INUNCAT. Dins d’aquest pla 
d’emergències, es van donar 
una sèrie de consells d’auto-
protecció destinats a la ciuta-
dania que des de l’Ajuntament 
en vam fer difusió a la web mu-
nicipal i a les xarxes socials.

Carreteres obertes 
La primera setmana de febrer 
les carreteres que van estar 
afectades per la tempesta Glo-
ria, van tornar a estar obertes 
de nou. 
Després dels treballs realit-
zats, tan la N-141d com la ca-
rretera que va des de la presa 
cap a la Riba, el Club Nàutic i 
Rupit i Pruit es van poder tornar 
a obrir a la circulació.
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L’Ajuntament de Vilanova de Sau 
ha convocat diferents ajuts i 
subvencions

Aquestes subvencions van  des-
tinades a la rehabilitació d’edificis 
i per al foment de la construcció 
de nous habitatges al municipi de 
Vilanova de Sau per a l’any 2020.

Subvenció enterrament
Aquesta subvenció està desti-
nada ajudar en les despeses de 
sepeli a les famílies al municipi 
de Vilanova de Sau per a l’any 
2020.

Subvenció urgència social
L’objectiu d’aquestes subven-
cions és atorgar prestacions 
econòmiques d’urgència social 
a les famílies necessitades del 
municipi.
 Podran ser beneficiaris 
de les ajudes qualsevol perso-
na i / o família que es trobin en 
una situació de dificultat so-
cioeconòmica i per les quals 
les ajudes establertes siguin 
necessàries per a contenir o 
evitar l’empitjorament de la 
situació.

Subvencions per la mobilitat 
dels joves en l’àmbit formatiu 
per l’any 2020
Podran ser beneficiaris/es 
d’aquestes subvencions les 
persones físiques que reunei-
xin les següents condicions:
·Estar empadronat/da a Vila-
nova de Sau, com a mínim du-
rant un any.
· Tenir entre 16 i 25 anys.
· Cursar batxillerat, estudis 
universitaris, cicles formatius 
de grau superior o grau mitjà 
homologats per la Generalitat 
de Catalunya.
 En el cas de les persones 
joves que no tenen nacionalitat 
espanyola, tenir permís de la 
residència.

Subvencions a l’escolaritza-
ció per l’any 2020
L’objectiu és fomentar l’escola-
rització al poble de Vilanova de 
Sau evitant la reducció d’alum-
nes de l’escola rural. Podran ser 
beneficiaris/àries d’aquestes 
subvencions: pares, mares o 

tutors, veïns de Vilanova de 
Sau, que escolaritzin el segon 
o successius fills a l’escola de 
Vilanova de Sau en els cicles 
d’infantil i primària a partir de 
qualsevol curs del cicle infan-
til, i sempre que com a mínim 
un altre germà estigui o hagi 
estat escolaritzat en aquest 
centre fins finalitzar-hi el cicle 
de primària i el fill escolaritzat 
figuri empadronat al municipi. 
El termini de sol·licitud finalit-
za al mes de la publicació de 
l’anunci.

Subvencions al foment de la 
natalitat per a l’any 2020
Podran ser beneficiaris/àries 
les persones físiques. Pares, 
mares o tutors, veïns de Vila-
nova de Sau i empadronats al 
municipi, que tinguin un segon 
o successius fills, siguin biolò-
gics o adoptius.

Subvenció a la rehabilitació 
d’habitatges i per fomentar la 
construcció
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El PUOSC deixa a Vilanova 
370.000 euros, el màxim que 
podíen otorgar. Amb aquesta 
ajuda es preveu fer la millora 
de l’abastament d’aigua pota-
ble: connexió de les dues xarxes 
municipals d’aigua.
 Després de 12 anys sen-
se el pla, la Consellera Budó 
posava èmfasi en que aquest 
vol fer una “discriminació positi-
va” cap als municipis més petits 
per “garantir-los la capacitat 
d’inversió i que puguin dur a 
terme tots aquests projectes”. 
L’objectiu final, assenyalava, és 
garantir “l’equilibri territorial de 
tots els ciutadans visquin on 
visquin”.

Ajuts al Pràcticum Odisseu
El 19 de febrer, es va posar en 
marxa el Pràcticum Odisseu 
2020. Un programa d’ajuts 
econòmics a empreses ubica-
des en municipis Leader, Vila-
nova de Sau n’és un,  que oferei-
xin pràctiques remunerades a 
joves universitaris durant els 
mesos d’estiu.

Les subvencions 2020 de 
l’Espai Natural de les Guille-
ries-Savassona es poden de-
manar fins al 15 de juliol
El termini de presentació de 
les sol·licituds de les subven-
cions 2020 de l’Espai Natural 
de les Guilleries-Savassona 
es reactiva i va finalitzar el 
15 de juliol del 2020. Les sub-
vencions tenen l’objecte de 
fomentar les activitats per 
a les explotacions forestals, 
les empreses agrícoles i ra-
maderes, la millora dels ha-
bitatges, la restauració del 
patrimoni arquitectònic i les 
entitats culturals, cíviques i 
esportives.
 Al 2020 s’han mantin-
gut les línies de subvencions 
del darrer any i s’ha produït 
un canvi a la línia 4, que s’ha 
ampliat a entitats culturals, 
cíviques i esportives.
 En total, es podran sub-
vencionar activitats i millores 
per un pressupost global de 
40.000 euros.

Línia d’ajuts per a autònoms i 
empreses del sector turístic 
El 16 de juny de 2020 es va 
publicar l’ordre  per la qual 
s’aprovaven les bases regu-
ladores de la línia de subven-
cions per a autònoms i em-
preses del sector turístic de 
Catalunya afectades econò-
micament per les conseqüèn-
cies de la COVID-19.
 L’objecte d’aquestes 
bases és regular les condi-
cions per a la concessió de 
subvencions a autònoms i 
empreses del sector turístic 
de Catalunya, afectats econò-
micament per la situació de 
crisi ocasionada per la CO-
VID-19, per compensar l’evi-
dent pèrdua econòmica del 
sector i garantir la continuitat 
de la seva activitat.

Ajuts i subvencions
Pla d’Obres i Serveis de Catalunya
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Tinença de gossos

 Durant els últims mesos 
s’han detectat al municipi 
comportaments poc cívics amb 
relació a la tinença de gossos.
 Us recordem que les 
persones propietàries de 
gossos, gats i fures teniu 
l’obligació d’identificar-los amb 
la implantació d’un microxip 
homologat i també de censar-
los al registre censal de 
l’Ajuntament de Vilanova de 
Sau.
 També us recordem que 
la persona posseïdora d’un 
animal, és responsable dels 
danys, els perjudicis i les 
molèsties que ocasioni a les 
persones, a altres animals, a les 
coses, a les vies i espais públics 
i al medi natural en general, 
d’acord amb el que estableix 
la legislació.
 Durant la conducció 
de gossos, les persones que 

els porten han de retirar 
els excrements de la via 
pública i es prohibeix que els 
animals orinin en les zones 
enjardinades i parcs, façanes 
d’edificis i portalades.
 També us recordem que 
els animals han d’anar lligats, 
amb la corresponent corretja.
 A més a més, les 
p e r s o n e s  co n d u c t o re s 
de gossos potencialment 
perillosos (GPP) han de tenir 
en compte que han de disposar 
d’una llicència administrativa 
específica que se sol·licita a 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau 
i que només poden ser conduïts 
per persones majors de 18 anys.
 Tenint en compte els 
reiterats avisos que s’han 
fet sobre aquesta qüestió, es 
procedirà a la imposició de 
les sancions que oscil·len 
entre 60,10 euros i 1.502,53 

El civisme ens beneficia a tots, comptem amb tu!

euros, d’acord amb Ordenança 
municipal reguladora de la 
tinença i conducció de gossos 
a la via pública aprovada per 
l’Ajuntament en data 5 de juliol 
de 2004.
 També us volem recordar 
que no és permès alimentar de 
manera general els animals 
(gossos, gats) a la via pública, 
parcs, solars o altres espais, 
similars, per raons sanitàries 
i d’higiene.
 La brutícia ocasionada 
pels gats són un problema cada 
vegada major que embruta la 
via pública i causa problemes 
d’higiene als vianants.

Us informem que es reprèn el 
servei de recollida d’andròmines i 
servei de deixalleria mòbil a partir 
d’aquest cap de setmana en el seu 
horari programat.

Calendari Deixalleria
Situació: a la zona esportiva.
Horari: de 9 del matí de dissabte 
i fins a les 12 de la nit de 
diumenge.
LA DEIXALLERIA MÒBIL: el quart 
dissabte i diumenge del mes 
parell.
LA CAIXA D’ANDRÒMINES: el 
quart dissabte i diumenge del 
mes imparell.
Podeu trobar més informació al 
web municipal

 L’empresa de tele-
comunicacions Goufone va 
acabar el desplegament de 
la seva xarxa pròpia de fibra 
òptica a mitjans del mes de juny.
 En total, s’han desplegat 
uns 4 quilòmetres de cable 
propi arribant a totes les llars 
del municipi. Això significa 
que a partir d’ara, els veïns 

de Vilanova de Sau podran 
contractar els serveis de fibra 
òptica de Goufone i navegar a 
una velocitat de 1000 Mbps.
Si teniu qualsevol dubte o voleu 
consultar les tarifes podeu 
entrar a www.goufone.com, 
trucar al telèfon gratuït 800 
678 010 o enviar un email a 
info@goufone.com

La fibra òptica ja arriba a Vilanova de Sau
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 Per la diada de Sant 
Jordi el consistori municipal 
va obsequiar a totes les dones 
del municipi amb una rosa. I va 
recordar als veïns que malgrat 
la difícil situació de confinament 
viscuda durant aquells dies el 
consistori municipal segueix 
al costat dels veïns i veïnes del 
municipi.

 El Consorci Administra-
ció Oberta de Catalunya (AOC) 
distingeix el compromís del 
món local en la transformació 
digital de l’administració pú-
blica i govern obert. Així com, 
la seva relació amb la ciutada-
nia i en la seva gestió interna. 
L’Ajuntament de Vilanova de 
Sau al Top10 dels pobles de 
menys de 500 habitants.
 D’aquesta manera 
passa a formar part del quadre 

d’honor en el qual, en aquesta 
V edició, hi figuren 67 municipis 
més i set Consells Comarcals.
Les dades s’extreuen de 
l’anàlisi de les web de les 
administracions locals, de 
l’activitat associada a l’AOC 
i de la informació facilitada 
pels propis ens locals, en 
base a una avaluació de més 
de 30 indicadors dels 947 
ajuntaments i els 42 Consells 
Comarcals de tot Catalunya.

L’Ajuntament reconegut per la seva 
implantació en la transformació digital

El jugador del Barça, Gerard 
Piqué practicant wakesurfing 
al pantà de Sau

L’anècdota

Ball de Carnestoltes

Tenis taula 

 El darrer dissabte de 
febrer vam celebrar la festa del 
Ball de Carnestoltes de Vilanova 
de Sau. Com els darrers anys els 
Camarrojos organitzen el ball de 
carnestoltes. Una festa que es 
celebra a la sala polivalent de 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau.

Aquest any els guanyadors del 
concurs de disfresses van ser:
Premi infantil pel Cub de 
Rubik.
Premi disfressa més original 
Coronavirus.
Premi comparsa pel Safari 
(animals caçats i la caçadora sexi).

> Al facebook de Turisme de Sau us deixem un recull d’imatges 
més ampli.

Sant Jordi 2020

 Des del passat 22 de juny 
s’ofereix la possibiltat de practi-
car aquest esport a Vilanova de 
Sau. 
 Els dilluns de les 19.15h 
fins les 21h del vespre i el di-
vendres de les 19 a les 21h  a la 
Sala Polivalent trobareu tot el 

material necessari per realitzar 
l’activitat amb l’assistència d’un 
monitor. Aquesta és una activitat 
oberta a tothom independent-
ment de l’edat. 

Us animem a provar-ho!
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 Després dels últims re-
brots, l’augment de positius en 
pobles veïns i seguint les re-
comanacions de les autoritats 
competents, s’han anul·lat tots 
els actes. Cal tenir en compte 
que estem en un poble de risc, 
ja que la població majoritària-
ment és gent gran.

 La comissió de festes i 
l’Ajuntament ha decidit suspen-
dre la Festa Major d’enguany.

 Esperem la comprensió 
de tothom i el 2021 la farem ben 
grossa!

 El passat mes d’abril 
vam comunicar la suspensió 
de l’edició d’enguany de la Fira 
d’Herbes Remeieres i Productes 
Artesans de Vilanova de Sau, 
que estava previst celebrar el 
7 de juny. Veient l’evolució de 
la crisi sanitària, es va decidir 
fer una edició del 29è aniversari 
de la Fira amb una presència 
virtual dels firaires que ens 
han acompanyat durant els 
darrers anys, i mantenir alguna 
activitat.
 El matí de diumenge, 
es va presentar una petita 
exposició homenatge de la 
fira amb diferents fotografies 
que van fer arribar els diferents 
firaires que venen cada any, 

de la seva parada a Vilanova 
de Sau. Estava previst fer-ho 
al carrer Santa Maria però la 
intensa pluja del matí va fer que 
es fes a la Sala Polivalent, 
 També es va convocar el 
XXIX Concurs de Rams de Flors 
Boscanes, que van guanyar Mª 
Carme Vidal i Graciela Martínez, 
que ha acompanyat la fira des 
de la primera edició, a mig 
matí és va fer una xerrada per 
videoconferència amb el títol: 
Olis essencials, perfum o 
medecina? 
 Des de l’Ajuntament i 
l’organització esperem el 2021 
poder presentar una Fira més 
lluïda que mai, la 30a edició!

Festa Major
suspesa

Convocatòria 
concurs del cartell 
de la Fira d’Herbes 
Remeieres

 Degut a la situació crea-
da per la Covid-19 i l’anunci ini-
cial de suspendre la Fira d’Her-
bes Remeieres es va suspendre 
també la convocatòria del con-
curs de cartells.

29a Fira d’Herbes Remeieres i Productes 
Artesans, virtual i confinada

Es suspèn la 
XXXVII Travessia a Sau

 Degut a la situació actual 
provocada pel coronavirus i da-
vant la dificultat de preveure 
com evolucionarà tot plegat, el 
Club Natació Vic - Etb ha decidit 
suspendre l’edició d’enguany de 
la Travessia a Sau.
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Cancel.lat el 
Festival Bioritme

 A causa de la situació 
de la Covid-19 l’organització 
del festival va decidir cancel·lar 
l’edició d’aquest any i ajornar la 
8ª edició als dies 26,27,28 i 29 
d’agost del 2021.
 Les entrades adquirides 
seran valides per la propera 
edició.

 La cantata escolar, que 
se celebra cada dos anys al 
mes de maig, organitzada pels 
ajuntaments i centres educatius 
de Calldetenes, Folgueroles, 
Sant Julià de Vilatorta, Santa 
Eugènia de Berga, Tavèrnoles i 
Vilanova de Sau es va posposar 
pel proper any.
 Aquesta decisió és 
conseqüència de la situació 

d’alerta sanitària per la 
pandèmia mundial del virus 
COVID-19.
 La cantata aplega 
centenars d’alumnes d’arreu 
de la comarca i les passades 
edicions s’ha celebrat a Sant 
Julià de Vilatorta, Folgueroles 
i a Santa Eugènia de Berga. En 
aquesta ocasió havia de tenir 
lloc a Calldetenes.

Posposada al 2021 la cantata 
“Cantem Junts” 

l’informatiuVilanovines
Lloc i data de naixement: 
La Mina el dia 24/12/1951
Edat: 68 anys
Estat civil: casada amb 
en Josep

Amb una actitud alegre i 
dinàmica, la Mª Carme 
m’obre les portes de casa 

seva. Aquesta actitud és la que 
guiarà tota l’entrevista. De fet, 
aquest positivisme vital, l’ha 
acompanyada gairebé sempre, 
cada dia de la seva vida.
 La Mª Carme va néixer 
a les 12 h del migdia del 24 de 
desembre de 1951 a la casa de la 
Mina. Tal com explica ella “vaig 
ser l’única filla dels meus pares 
que va néixer a la Mina, els al-
tres dos germans meus ja van 
néixer a la clínica”. La casa de la 

Mina pertany al terme municipal 
de Sant Sadurní d’Osormort; així 
que a l’any 1979, quan es va casar 
amb en Josep i van venir a viure 
a Vilanova, va canviar de poble i 
d’empadronament. 
 No va anar a l’escola fins 
als 6 anys; i dia sí dia també fins 
que en va tenir 14, anava cami-
nant de la Mina a Vilanova. Qua-
tre quilòmetres diaris a peu, per 
anar a estudiar; fes fred, fes ca-
lor, fes vent, plogués o nevés...
Això, avui en dia....ja no es porta!
 Als 14 anys va acabar l’es-
cola i va començar la seva vida 
laboral fins als 65. “Treballant 
he conegut gent molt maca i he 
tingut molt bones experiències 
comenta “he treballat molt a 
gust en totes les feines que he 

Mª Carme
Vidal Torrents

fet”. Que no han sigut poques! A 
la Mª Carme no li cauen els anells 
per treballar. 
 Es va estrenar com a de-
pendenta a un supermercat Spar 
que hi havia al passeig de Vic, al 
cap d’uns anys va seguir fent de 
dependenta a la licoreria Estre-
lla, al mateix passeig a la part de 
dalt. Quan varen tancar, ella te-
nia 30 anys “...era l’època que no 
hi havia tanta feina, i vaig pensar, 
i ara què faré?” i li va sortir una 
feina molt bonica. A la Mª Car-
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me encara se li il·lumina més la 
cara i li brillen més els ulls quan 
parla d’aquesta feina. Va cuidar 
de dues germanes durant els 
primers 18 anys de la seva vida 
des que van néixer “cada dia, al 
matí o a la tarda, segons l’horari 
que feia la seva mare que era in-
fermera. Les vestia, els hi dona-
va l’esmorzar, les portava a cole, 
les anava a buscar, jugava amb 
elles, les banyava... He sigut tan 
feliç cuidant aquestes nenes” 
expressa. Una de les coses que 
ens omple més a les persones 
és acompanyar als infants  a 
créixer, a desenvolupar-se i a 
ensenyar-los a viure en aquest 
món de la millor manera possi-
ble, brindant-los un gran afecte i 
estimació. La Mª Carme ho va fer 
durant gairebé 20 anys, va ser un 
gran referent per aquestes ne-
nes, que encara ara es veuen so-
vint i tenen molta relació. Durant 
aquesta època, cada diumenge 
també anava a fer de cambrera a 
Bojons; en Josep treballava tots 
els diumenges i no podien sortir 
ni anar a llocs junts, així que ella 

va aprofitar el temps per treba-
llar també. “Gràcies a treballar 
molt tots dos ens vam poder fer 
aquesta casa on vivim” diu orgu-
llosa i satisfeta.
 Els últims 12 anys de la 
seva vida laboral va fer de car-
tera, a Vilanova i a Folgueroles, 
fins que li va arribar l’edat de ju-
bilació. “Estic molt contenta de la 
vida” expressa amb una autenti-
citat suprema. “Sí que he tingut 
algunes penes molt grans, com 
quan se’m va morir la mare. Érem 
més que mare i filla, érem molt 
amigues. Però he pogut anar 
remuntant bé i sobreposar-me” 
explica.
 “Sóc molt canallera però 
no he patit mai per no tenir fills 
meus. Sempre he estat amb ca-
nalleta; amb les nenes que vaig 
cuidar i amb la meva neboda 
que ara té 19 anys, que des dels 
2 anys l’he cuidada també. He 
gaudit molt cuidant-la a ella” 
“els nens t’ajuden molt a viure”.
 Li pregunto pels Super-
moments de la seva vida, “n’he 
tingut molts de moments fan-
tàstics i de molt bons moments”. 
Destaca el dia que van fer els 25 
anys de casats amb en Josep, els 
varen disfressar de Mexicans i 
els varen portar per tot el poble; 
té molt bon record d’aquesta 
festa. “Sóc molt feliç a l’hort i 
amb les gallines...”. “A vegades 
em vénen apagons però quan 
surto al jardí, de seguida em tor-
no a animar, i ja em busco coses 
per fer, per motivar-me, em surt 
feina de seguida”.
 Així és com ella està bé; 
activitat i treballar, accions que li 
donen molta energia, i no deixar 
d’aprendre mai! Ara aquest es-
tiu ha començat a llegir novel·les 
“no tenia paciència i no em con-
centrava...i ara m’agrada, estic 
aprenent a gaudir-ne i hi estic 
agafant afició” com també a la 
piscina, aprenent a nedar cada 

dia una mica més lliure “sense 
el xurro”. “No em fa ànsia res 
d’aprendre, i quan aprenc una 
cosa, l’aprenc bé”. Una actitud 
fantàstica que demostra que 
no només hem d’aprendre a la 
infantesa sinó que durant tota la 
vida tenim milers i milers d’opor-
tunitats per aprendre coses no-
ves, coses que ens motivin, i que 
ens ajudin a estar connectats i 
satisfets amb la vida que tenim, 
i amb nosaltres mateixos. Que 
avorrit seria si arribés un punt 
que ja ho sabéssim tot! Aprendre, 
sorprendre’ns, avançar, desco-
brir, mirar amb atenció, escoltar, 
valorar les petites coses, entre-
nar la mirada del principiant...tot 
això és el que ens motiva al dia a 
dia i ens fa tenir molts moments 
de felicitat i de benestar, sense 
oblidar les relacions personals 
entre famílies i veïns. Una bona 
conversa, fer-nos companyia i 
compartir moments, això sí que 
no té preu! Són grans moments 
per tenir una vida plena!
 Anem per la pregunta 
de l’època: Com has viscut el 
confinament per la Covid-19? 
“tranquil·la, bé. Aquí a Vilanova 
s’hi està molt bé, i en situacions 
així també. El que m’ha provocat 
el confinament és una mica de 
canvi de rutines i d’hàbits. Abans 
anàvem a la Llar dels jubilats a 
Folgueroles i ara no podem anar-
hi, ni tampoc als tallers de Vila-
nova que fèiem amb la Berta... 
això m’ha sabut greu, però per 
la resta bé.”
 I la pregunta final... 
Què és el que t’agrada més i el 
que t’agrada menys de viure a 
Vilanova? “el que més m’agrada 
de viure aquí és la tranquil·litat 
i que l’aire és molt sa. El que 
m’agrada menys...(pensa uns 
segons)...no hi ha res, estic 
molt bé, tot m’agrada!” diu amb 
aquest somriure tan sincer que 
la caracteritza.

Mª Carme Vidal Torrents


