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Amb la il·lusió que ens aporta la confiança, que de nou, heu dipositat en 
el nostre equip i amb les ganes que ens aporten els nous regidors en-
trants que amb la seva joventut i la experiència de la resta donen un bon 
equilibri al consistori. També em toca, com a màxim representant, agrair-
vos aquesta confiança que intentarem administrar amb responsabilitat i 
proximitat sempre al servei dels nostres veïns. 
 

En aquestes pàgines trobareu un recull de les activitats més destacades 
que s’han realitzat aquests darrers mesos. Com podeu comprovar son 
varies les activitats, tant culturals, esportives, turístiques... que s’han rea-
litzat. Totes però, amb un denominador comú, la implicació i 
col·laboració de molts de vosaltres. Sense la qual, moltes de les iniciati-
ves que organitzem des de l’Ajuntament no es podrien dur a terme. 
 

Ara venen dies de festa, de disbauxa i de gresca, arriba la Festa Major! 
Una festa que com altres edicions ens preparen la comissió de festes 
Camarrojos i aquí agraeixo la seva tasca ja que per experiència sé la 
feinada que porta organitzar la varietat d’actes que ens presenten 
aquest any.  
 

Per acabar, només em resta convidar-vos a que gaudiu de la Festa Ma-
jor i participeu dels actes. És una bona manera de fer poble i una bona 
excusa per compartir bons moments entre nosaltres. 
 
 

Bona Festa Major! 
  

Joan Riera Comellas 

Tel. 93 884 70 06 Fax. 93 884 71 06 

e-mail: vilanovas@diba.cat 

www.vilanovadesau.cat  

Passeig Verdaguer, 7  

08519 Vilanova de Sau ( Barcelona) 

Alcaldia 

Benvolguts veïns i veïnes, 
 
En l’últim butlletí deia que era el darrer de la 
legislatura, aquest per tant, és el primer que 
encetem en aquesta. Una etapa que iniciem 
amb il·lusió i ganes de treballar renovades.  

Pàg 1 

Nova imatge Web municipal  

www.vilanovadesau.cat 

www.pantadesau.cat 



 
 

 
Eleccions municipals 2015 

 
Durant aquest mes de març s’han portat a terme les 
obres que quedaven pendents d’executar del 2014, 
degut a les inclemències del temps i les glaçades s’h-
avien aplaçat, entre elles el repàs de camins amb 
l'auto anivelladora, de la Vileta, la Coromina, la Bron-
zera. També la carretera de Can Tordera a la Font 
Seca que estava plena de forats, la de la Riba a Ru-
pit, s’ha enquitranat i posat formigó. 
Cal destacar l’actuació a la N-141d, tot i no estar dins 
del terme, del formigonat de les cunetes del túnel de 
la Mina a Folgueroles, en poc temps es van produïr 
diverses sortides de via, i l’Alcalde va fer la reclama-
ció a Carreteres per poder efectuar aquestes millores 
tant necessàries en una carretera estreta com la nos-
tra on el creuament amb vehicles grans com camions  

Sandra Blanch Vila, Presidenta de la 
Comissió de fetes, educadora social molt 
vinculada amb els joves, i compromesa 
amb la gent gran, portarà les regidories 
de Joventut, Festes i Serveis Socials. 
Li agraden les manualitats i la música. 
 
Èric Vilamitjana Freixa, portarà la regi-
doria de Festes conjuntament amb San-
dra. Persona molt dinàmica i treballadora.  

Fotos: l’Ajuntament de Vilanova de Sau 

Foto: Ajuntament de Vilanova de Sau 

En el ple extraordinari del dia 22 de juny es van aprovar els següents acords: 
les sessions ordinàries seran cada dos mesos, sent el proper Ple el 3 d’agost.  
 

La comissió especial de comptes estarà formada per Joan Riera Comellas, Mila Martinez, i Pilar Sancho. 
Les dues tinents d’alcaldes seran Mila Martínez i Ivette Font. 
 
Delegació a la Regidora Mila Martínez les àrees de Promoció econòmica i Desenvolupament local, Ser-
veis Socials (conjuntament amb Sandra Blanch) . 
Delegació a la Regidora Ivette Font, de l’àrea de Turisme i relacions amb les empreses turístiques del muni-
cipi. 
Delegació al Regidor Carles Orra, les àrees de d’Esports, Medi Ambient i comunicacions. 
Delegació a la Regidora Sandra Blanch, les àrees de Serveis socials (compartida amb Mila Martínez), 
Festes (Compartida amb el Regidor Èric Vilamitjana), Cultura i Joventut. 
Delegació al Regidor Èric Vilamitjana, l’àrea de Festes (compartida amb Sandra Blanch). 
La resta de les de delegacions les assumeix l’alcalde Joan Riera. 
Designació de Tresorera: Mila Martínez Adán. 
 

La única retribució amb un règim de dedicació parcial del 75% i amb una retribució de 885,63 euros bruts 
mensuals repartits en 14 pagues és per l’alcalde Joan Riera. 
L’últim punt de l’ordre del dia va ser la creació dels grups polítics municipals, Independents Vilanova de 
Sau- CP amb les següents persones: portaveu Joan Riera Comellas, Mila Martínez Adán, Ivette Font Font, 
Carles Orra Boix, Sandra Blanch Vila i Convergència i Unió amb les següents persones: Portaveu Pilar 
Sancho Orra, i Èric Vilamitjana Freixa. 
  
 

Nous Regidors  Resultats de les votacions 

Persones amb dret a vot 274  

Vots emesos 217 

Independents Vilanova de Sau - CP 139 

Convergència i Unió 49 

Esquerra Republicana de Catalunya 22 

Vots en Blanc 5 

Vots nuls  1 

Pàg 2 

El dia 24 de juny 2015 es va consti-
tuir el nou consistori municipal 2015-
2019. Joan Riera Comellas 
(Independents Vilanova de Sau-

CP) va ser reelegit com alcalde per majoria absolu-
ta. Entrant cinc regidors. El grup de CiU ha quedat 
amb dos regidors a l’oposició. El grup ERC no ha 
tret cap regidor. La composició del nou consistori 
és la següent: 
 
Independents Vilanova de Sau-CP 
Joan Riera Comellas - Alcalde 
Mila Martinez Adan - 1a Tinent d’alcalde i regidora 
Ivette Font Font - 2a Tinent d’alcalde i regidora 
Carles Orra Boix - Regidor 
Sandra Blanch Vila - Regidora 
 
CIU 
Pilar Sancho Orra - Regidora 
Èric Vilamitjana Freixa - Regidor 

Ple de cartipàs : Organització i funcionament de l’Ajuntament. Legislatura 2015-2019 



Ajuts del catàleg de serveis de 2015 del pla Xarxa de 
 Governs locals 2012-2015 de Diputació de Barcelona 

Actuació Import concedit  

Accions per l’enfortiment del teixit associatiu i l’acció 
comunitària i foment de l’emprenedoria, ocupació i 
emancipació  

3.200,00  euros 

Activitats esportives per a petits municipis 
XIII Caminada Popular de la Vall de Sau, curs natació 3.550,00 euros 

Sanitat ambiental  2.000,00 euros 

Dinamització de la Fira d’Herbes Remeieres  3.000,00 euros 

Desenvolupament Cultural 1.000,00 euros 

Execució PAES : substitució de la caldera de gas-oil 
per la de biomassa a l’escola 4.684,00 euros 

Millora del material esportiu inventariable 1.500,00 euros 

Primers auxilis bàsics 1.000,00 euros 

                                                                             Total  19.934,00 euros 

Com a novetats, el transport escolar del matí també el podran uti-
litzar la resta de viatgers durant el període lectiu, així com els dis-
sabtes feiners prèvia demanda trucant el dia abans al telèfon 637 527 
347 (empresa Comasòlivas). Les empreses de transport d’Osona  
s’han integrat al sistema tarifari de l'Autoritat de Transport Metropolità 
(ATM) de Barcelona. El preu del viatge des de Vilanova de Sau serà 
de 2,15 € i amb el sistema tarifari integrat passarà a costar 0’995 € 
amb una T-10 (una T-10 de 10 viatges val 9,95€). Per tant, el cost 
del trajecte es redueix un 54%. També es pot anar amb els altres tí-
tols que ofereix l’ATM. Si teniu algun dubte us podeu dirigir a         
l’Ajuntament o a la mateixa empresa concessionària (938 862 614 / 
637 527 347). 

Nou horari transport públic des del mes de juny Taller sobre primers auxilis 

Espai d’ordinadors a l’Ajuntament 

Taller de roses a l’escola  

El passat dissabte 25 d'abril es varen reunir 
prop d'una quinzena de persones a la sala 
polivalent de l'ajuntament de Vilanova de 
Sau en motiu del taller sobre primers auxi-
lis. El ponent, Albert Masramon, va fer un 
repàs per les principals claus del famós 
protocol PAS: Prevenir, Avisar i Socórrer. 
Durant el taller també es va tenir temps per 
conèixer el funcionament del desfibrador 
que té l'Ajuntament de Vilanova de Sau.  
 
Al poble hi ha diverses persones que han 
cursat una formació específica per fer ser-
vir aquest aparell. No obstant, la llei preveu 
que en cas de necessitat ho pugui fer servir 
qualsevol persona. Aquest aparell, es tro-
ba, està  a les dependències municipals. 

 Fa pocs dies que l’Ajuntament ha posat a 
disposició dels veïns i veïnes del municipi 
un espai dotat amb un ordinador i una 
impressora per a ús públic, està situat a 
la sala d’espera del dispensari. L’horari és 
el  de les oficines municipals.  

El Taller de Dinamització ensenya als nens 
de l’escola a fer una rosa per Sant Jordi. És 
una nova experiència, els grans per un dia, 
fan de mestres dels petits, ensenyant-los el 
que ells mateixos han après a fer. L’equip de 
mestres va valorar molt positivament          
l’activitat.  

Foto: Ajuntament de Vilanova 

Foto: Escola de Vilanova Pàg 3 

Taller de roses a l’escola  

Espai per ordinadors 



 

 

 

         
 

 

 
             
 

13 de juny trobada d’ADF de Vilanova de Sau, com ca-
da any abans de la campanya d’estiu els voluntaris posen 
a punt els equips antiincendis. Aquesta vegada Les Talla-
des ha acollit la trobada. 

23 de juny foguera de Sant Joan, la nit més curta de 
l’any es va celebrar a la pista poliesportiva amb un sopar 
de veïns i veïnes. No va faltar la tradicional coca i cava 
per gentilesa de l’Ajuntament i els petards per suposat.  

18 d’abril diada de Sant Jordi, la presentació del llibre 
de Joan Lagunas, a l’edifici del Mirador de la Presa de 
Sau, ha estat tot un èxit. L’ajuntament de Vilanova de 
Sau i l’ajuntament de les Masies de Roda agraeixen a 
tothom la seva participació en aquest acte.  

10 de maig caminada de la Vall de Sau, PRIMAVERA 
SOTA LA CINGLERA, és el lema de la caminada d’aquest 
any, que amb un dia perfecte per l’esport, van gaudir un 
total de 62 participants. El recorregut espectacular, des 
de la plaça Major del poble fins les boniques vistes del 
sot de Balà i del Parador de Sau.  

17 de maig excursió de primavera al Berguedà, ha es-
tat tot un èxit, va fer un dia preciós. Les visites al tren del 
Ciment, als jardins Artigas, i a la fàbrica del ciment, molt 
interessants. Un bon dinar al restaurant les Fonts i pels 
més agosarats pujar a veure les Fonts del Llobregat i a 
Castellar de n’Hug a peu.   Pàg 4 

16 de juny representació teatral de l’escola Vilanova de 
Sau, amb l’Obra De petits a grans.  

21 de juny i 4 de juliol 
es va fer la representa-
ció teatral de l’AMPA de 
l’escola Vilanova de Sau, 
amb l’obra Toc-Toc de 
l’escriptor Laurent Baffie. 
L’adaptació va fer gaudir 
al públic que van passar 
una estona molt divertida. 
Les entrades de les dues 
sessions es van exhaurir. 
La companyia es planteja 
anar a fer “bolos” per al-
tres municipis veïns de la 
comarca. Els animem a 
fer-ho i continuar actuant! 



 

 

 

         

 
 

 
           
 

 

 

Com cada any el primer diumenge de 
juny es va  celebrar la Fira d’Herbes 
Remeieres que enguany ja és la XXIV 
edició. Unes 1.500 persones van visi-
tar, gaudir de les seves activitats i xer-
rades. Les més destacades van ser la 
mostra d’espècies al carrer, on aquest 
any es va voler fer un acostament al 
món    d’aquests condiments, transpor-
tant als visitants a un món de sensaci-
ons olfactives, gustatives i de textures 
exòtiques. La conferència Menjar per a 
ser millors, de l’Adam Martín i  la inau-
guració de   l’hort de Sau (dedicat a 
l’horticultura ecològica).  
L’alcalde va fer entrega dels premis de 
la millor truita casolana a: Núria Blan-
ch, seguit de David Font i Dolors Company, mentre que en el con-
curs de rams van ser Úrsula Riera, seguida de Montserrat Come-
lla i Carme Vidal. El premi del  II concurs de fotografia de la cami-
nada Vall de Sau va ser per Marc Alabern. 

Pàg 5 Fotos: Difucor 

Cartell  de Yolanda Canal 



1ª Mostra de curtmetratges gent gran de Catalunya Activitats esportives al territori  
 

 
 
El 24 de maig va tenir lloc la 1ªCursa d’orientació 
de Vallclara, amb un bon èxit de participació. 
 
El repte del Ter es va realitzar el 4 de juliol. És una 
cursa cicloturista amb sortida a Setcases i arribada a 
l’Estartit, amb un recorregut de 200 km, entre els 
quals travessa l’Espai Natural Guilleries Savassona. 
 
La III Triatló d’Osona celebrada el 19 de juliol i 
organitzada pel Club Natació Vic-ETB i Universitat 
de Vic-Universitat Central de Catalunya, va comptar 
amb la participació del veí de Vilanova de Sau, 
Ramon Codina en la categoria open. 

 
 
 
 
 
 

Vilanova de Sau forma part de les  68 Viles Florides 
de Catalunya i 250 les iniciatives florides inscrites, 
entre espais públics florits, col·lectius florits, racons 
florits i llars florides.  l’Acte d'Entrega de 
Reconeixements de Viles Florides 2015, es 
celebrarà a Sant Hilari Sacalm el pròxim 9 de 
setembre.  
 

Aquest any el festival Bioritme es farà en el complex 
de Can Mateu, el darrer cap de semana d’agost. 
Podeu consultar les activitats i el programa al portal 
festivalbioritmo.org 

Cartell de festival 

El divendres 17 de juliol, diversos joves del municipi 
van fer una sortida al parc aquàtic Aquabrava de 
Roses. 
 
La iniciativa va sorgir dels serveis de joventut 
d’Osona centre i del Bisaura, amb la participació 
dels municipis de Sant Julià de Vilatorta, Vilanova de 
Sau i Sant Quirze de Besora, amb la finalitat d’oferir 
una alternativa a l’oci d’estiu i potenciar la 
coneixença i cohesió de diferents perfils de joves. 
Durant tot el dia, van poder gaudir de les atraccions 
aquàtiques del parc i passar d’una manera diferent 
un dia d’estiu. 
Els ajuntaments es van fer càrrec del cost del 
transport, i els i les joves van afegir el preu de 
l’entrada al parc, que va ser de 14€. La valoració per 
part dels organitzadors i dels joves va ser molt 
positiva.  

Fons: Ajuntament de Vilanova 

Vilanova de Sau és Vila florida 

Foto:  Marina Cirera 

El passat 29 de 
maig es va celebrar 
al teatre auditori de 
Calldetenes el Fes-
tival de cinema de 
la gent gran. 
Vilanova de Sau va 
participar amb el 
film: Passejar, Gau-
dir i viure sa, prota-
gonitzat i realitzat 
per diferents veïns 
del municipi. 
Activitat organitzada 
per l’ajuntament de 
Vilanova de Sau, 
dins del programa 
de participació ciu-
tadana. 

Pàg 6 

Sortida jove al parc aquàtic d’Aquabrava 

Fons: serveis de joventut  

Bioritme Festival   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diferents formats i disciplines presentades per una dot-
zena llarga d’artistes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguració de la 2ª edició d’ArtSau  
 

Foto: Ajuntament de Vilanova 

       

Calendari d’estiu 

15 agost , Festa Major  

6 setembre, Travessa nedant  

19 setembre,  Sardinada  

20 setembre, Racons del Bandoler  

4 octubre,  Viu al parc Vilanova de Sau  

18 octubre, Caça bolet  

Calendari de la deixalleria mòbil i  
la caixa d'andròmines any 2015 

Deixalleria  
4 art dissabte del mes 
parell 

C. andròmines 
4 art dissabte  del mes 
imparell 

febrer: 28 i 29 gener: 24 i 25 
abril: 25 i 26 març: 28 i 29 
juny: 27 i 28 maig: 23 i 24 
agost: 22 i 23 juliol: 25 i 26 
octubre: 24 i 25 setembre: 26 i 27 
desembre: ---- novembre: 28 i 29 

 
 
 
 
 

Servei l’últim divendres de cada mes en horari  
de tarda, de 16 a 19 h 

PROPERA PARADA:  25 de setembre, 
 

 30 d’octubre, 27 de novembre, 18 de desembre 
 

Tel. 616978825 b.guilleries@diba.cat 
www.bibliotecavirtual.diba.cat 

Bibliobús Guilleries 

Des de l’Ajuntament us 
fem saber que dis-
posem del llibre de 
l’autor  Joan Lagunas, 
a les pròpies oficines 
de l’Ajuntament i també 
al punt d’informació de 
la presa de Sau. Els 
exemplars tenen un 
cost de 25 euros. 

       Llibre sobre el Pantà de Sau 

Pàg 7 Fotos: Ajuntament de Vilanova 

El passat diumenge 12 de juliol, va 
tenir lloc la inauguració de l’e-
xposició ArtSau2 a la sala poliva-
lent de l’ajuntament. 
Després de la bona acollida de la 
primera exposició ArtSau que es 
va celebrar l’any passat, des del 
consistori s’ha animat a donar 
continuïtat al projecte amb una 
nova edició, que enguany ha reu-
nit un bon nombre  d’obres de  

L’exposició s’ha pogut visitar dels dies 12 de juliol al 2 
d’agost de 10 a 1 del matí a la sala polivalent, situada a 
la part superior de l’ajuntament de Vilanova de Sau. 
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