
Vilanova 
de Sau

Sumari

Fa quatre dies celebràvem la nostra Festa 
Major i ara ja estem a punt d’encetar l’Any Nou 
deixant enrere el 2016.  

Un 2016 en el que hem tingut molta feina. Hem 
mantingut i millorat el segell infoparticipa, un 
segell que valora la qualitat i la transparència 
del web municipal. També hem consolidat les 
tres Flors d’Honor al moviment Viles Florides. 
Vam tancar amb gran èxit la XXV edició de La 
Fira d’Herbes Remeieres i Productes Artesans, 
així com també vam poder gaudir d’una bona 
Festa Major. En quan a inversions cal destacar 
les obres i actuacions realitzades al carrer de 
les Escoles i l’adquisició de dues naus per ús 
de l’Ajuntament. A més aquest any hem es-
trenat bandera i escut municipal, però també 
estrenem nom per l’escola: Les Roques.

Les Roques va ser el nom escollit fruit del 
procés de participació ciutadana, on va pren-
dre part tota la comunitat educativa del po-
ble. Una acció que ajuda a fer-nos sentir més 

nostra l’escola.  Una escola que com bé sabeu 
hem intentat sempre dotar-la, dins les pos-
sibilitats, de tot el necessari per potenciar-la, 
ja que des de l’Ajuntament creiem que val la 
pena fer mans i mànigues per l’educació dels 
nostres infants.  

Aquestes dates conviden a pensar en el futur 
i aquest any vinent hem de tirar endavant un 
dels projectes importants pel municipi que 
fa temps que hi treballem. L’obra del Passeig 
Verdaguer (que inclou actuacions al clavegue-
ram, l’enllumenat i el soterrament dels ser-
veis, entre d’altres accions) una inversió im-
portant que podem tirar endavant amb l’ajuda 
de la Xarxa de la Diputació de Barcelona. 

Finalment deixeu-me aprofitar les darreres 
línies per desitjar a tots un Bon Nadal i que els 
vostres desitjos es facin realitat aquest pro-
per 2017.
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Agenda 
properes 
activitats 
2016•2017

5 gener Cavalcada de Reis

23 febrer  Dijous Gras

4 març  Ball de Carnestoltes

23 abril Diada de Sant Jordi

Maig  Caminada de la Vall 
 de Sau

21 maig Excursió de 
 primavera

4 juny  XXVI Fira d’Herbes 

Juny  Trobada ADF de 
 Vilanova 

23 juny  Foc de Sant Joan

15 agost  Festa Major

Setembre  Travessa nedant

8 octubre Viu al parc Vilanova  
 de Sau

Octubre  Caça bolets

15 octubre  Excursió de tardor 
 amb autocar

31 octubre  Castanyada

3 desembre Aplec St Andreu

Servei deixalleria mòbil i 
caixa d’andròmines
La deixalleria mòbil, el quart 
dissabte i diumenge del mes 
parell i la caixa d’andròmines, 
el quart dissabte i diumenge 
dels imparells.

Al mes de juny serà el 3er cap 
de setmana ja que el 4art és 
Sant Joan (festiu).



Un dels projectes realitzats aquest 
any 2016 i en el que l’Ajuntament ha 
destinat més recursos, és les obres 
que s’han realitzat al carrer de les 
Escoles. On s’ha treballat en la con-
solidació de les voreres i les entrades 
als guals dels habitatges.

El passat mes de novembre es va 
aprovar inicialment al ple municipal, 
amb el vot en contra de la regidora 
Pilar Sancho, el pressupost per a 
l’exercici 2017. Quedant el total de 
despeses fixat en un milió cent setze 
mil nou-cents vint-i-cinc euros amb 
setze cèntims i el d’ingressos en la 
mateixa quantitat. 

Pel què fa a inversions previstes pel 
proper any, un dels projectes més 
destacats és el del Passeig Verda-
guer amb un cost de 499.146,45€. 
Una obra que ve de la legislatura 
passada i formava part d’un Pla 
d’Obres i Serveis de la Generalitat, 
que no va arribar a sortir mai. Ara 
amb l’ajut de la Xarxa de Diputació 
de Barcelona tenim el 100 % del 
finançament i es podrà executar. 

D’aquesta manera tindrem l’entrada 
al poble endreçada, i donarem conti-

Pressupost de l’ajuntament de 
Vilanova de Sau 2017
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nuïtat al projecte amb el conjunt dels 
carrers Santa Maria, Plaça Major i de 
l’Església.

Un altre projecte a destacar és l’es-
tació meteorològica, amb un cost de 
8.000€, que dotarà al municipi dels 
aparells necessaris per a controlar 
les dades i els fenòmens meteorolò-
gics. També s’instal·laran càmeres 
que faran seqüències fotogràfiques 
per veure el temps en directe. 
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Pel que fa al tema de camins, Vilano-
va de Sau en té molts quilòmetres i 
contínuament necessiten millores. 
La previsió és que aquest 2017 es 
portin a terme inversions en l’arran-
jament  d’aquests camins gràcies 
a la subvenció de la Diputació de 
49.211,04€.

El pressupost també contempla les 
millores a la xarxa d’aigües amb 
un import de 7.261€ i en equipa-
ments municipals per un import de 
50.032,84€. Finalment mencionar 
l’adquisició de plafons turístics que 
es posaran en llocs diferents del 
municipi amb un cost de 3.600€.

Un any 2017 ple de 
projectes i inversions
a la vila

Informació oficial

ESTAT D’INGRESSOS 

Capítol 1. Impostos directes  306.500,00€ 

Capítol 2. Impostos indirectes 1.000,00€ 

Capítol 3. Taxes i altres ingressos 72.700,00€ 

Capítol 4. Transferències corrents 144.187,00€ 

Capítol 5. Ingressos patrimonials  1.150,00€ 

Capítol 6. Alienació d’inversions reals  0,00 €

Capítol 7. Transferències de capital 591.388,16€ 

 TOTAL  1.116.925,16€ 

ESTAT DE DESPESES 

Capítol 1. Despeses de personal 171.194,51€ 

Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis     283.111,00€ 

Capítol 4. Transferències corrents 45.368,32€ 

Capítol 6. Inversions reals  617.251,33€ 

 TOTAL  1.116.925,16€ 
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94è aniversari 
de Maria 
Muntades

Aplec Sant 
Andreu de 
Bancells

Teatre a la nostra vila

El passat mes de novembre l’Ajuntament 
va fer entrega d’un ram de flors a la Sra. 
Maria Muntades per la celebració del seu 
94 aniversari, en reconeixement a la per-
sona de més edat de Vilanova de Sau. 

Aquest any es va celebrar 
pràcticament en família, el 
mal temps i la pluja van fer 
que la festa major més curta 
de Catalunya es celebrés dins 
de la pròpia ermita de Sant 
Andreu. 

El passat dimarts dia 20 de desem-
bre els alumnes de l’escola Les Ro-
ques de Vilanova de Sau van oferir 
la clàssica representació Nadalenca 
a la sala polivalent de l’Ajuntament.

L’obra teatral “Buscant la felicitat” 
va ser l’escollida per ser represen-
tada aquest any. 

Tot seguit van realizar un recital de 
poemes i per finalitzar van deleitar 
el públic amb una fantàstica canta-
da de nadales.
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L’ajuntament de Vilanova de Sau ja 
té el seu nou escut oficial aprovat 
per la Generalitat de Catalunya, 
que va publicar el 16 d’agost al seu 
Diari Oficial (DOGC) la seva con-
formitat amb l’adopció d’aquest 
símbol.

El nou escut oficial ha quedat 
inscrit en el Registre d’ens locals de 
Catalunya del Departament de Go-
vernació i Relacions Institucionals.

El nou escut de 
Vilanova de Sau

Vilanova de Sau consolida les tres Flors d’Honor 
al moviment Viles Florides

Nous horaris 
del Bibliobús

El passat setembre es va celebrar la gala Flors d’Honor 2016 a Olot que va lliurar els reconeixements anuals del 
moviment Viles Florides, en un acte presidit per la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meri-
txell Serret, i que va reunir més de 250 persones.

El servei del Bibliobús Puigdon a 
Vilanova de Sau és quinzenal, els 
divendres de 4 a 7 de la tarda. 

El trobareu al carrer de les Escoles.
Podeu ampliar la informació del 
procés al web municipal.
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Nova denominació específica del 
centre educatiu públic de Vilanova 
de Sau. El passat mes de juliol el 
Departament d’Ensenyament va 
aprovar el nom de Les Roques a 
l’escola de Vilanova de Sau.  
Aquest nom és el resultant del pro-
jecte de canvi de nom, mitjançant 
el procés de participació ciutadana, 
on tota la comunitat educativa del 

poble va participar de les propostes 
de nom acabant sent Les Roques 
l’escollit.

Les Roques, l’escola de Vilanova 
de Sau
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Taller de dinamització

El passat diumenge dia 16 d’octubre 
va tenir lloc l’excursió de tardor, 
aquest any es va visitar la ciutat de 
Lleida. 

Una visita guiada a la Seu Vella i el 
Castell del Rei “La Suda” al matí, i a 
la tarda un recorregut turístic amb 
guia i autocar per la ciutat.

Un dia excel·lent!

L’excursió de tardor
a Lleida

El 5 de novembre es va realitzar la 
Sortida Jove a Port Aventura, que 
com els darrers anys es va organit-
zar des del Servei Tècnic de Joven-
tut d’Osona Centre juntament amb 
d’altres pobles de la comarca.  

Alguns joves de Vilanova de Sau van 
poder gaudir d’un Halloween  diferent. 
L’Ajuntament es va fer càrrec del cost 
del transport i els joves només van 
haver de pagar l’entrada, que amb el 
carnet jove els va sortir més econòmic. 

Sortida Jove a 
Port Aventura

La comissió de 
festes busca 
nous membres

Castanyada Popular a Vilanova de Sau
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A l’octubre es van iniciar els tallers 
de dinamització adreçats a adults, 
independentment de l’edat, només 
s’ha de tenir ganes de passar una 
bona estona realitzant manuali-
tats i tallers diversos. L’activitat és 
gratuïta, el cost l’assumeix l’Ajun-
tament i té lloc els dijous de 10 a 12 
del matí.

Des de l’Ajuntament es vol agrair 
la participació en els guarniments 
de Nadal i en l’elaboració de les 

felicitacions de Nadal amb les que 
s’obsequien al veïns i veïnes del 
poble. 

Des de la regidoria de joventut es 
valora molt positivament aquestes 
sortides i activitats ja que fomenten 

la relació i el coneixement de joves 
entre els diferents pobles.

Una gran relació i 
coneixement entre 
diferents pobles

La Comissió de Festes de Vilanova 
de Sau està buscant nous membres 
de totes les edats que s’impliquin i 
que tinguin ganes de participar en 
la realització de les activitats del 
poble, com són el carnestoltes, els 
reis, la festa major i la castanyada!

El passat 22 d’octubre es va convo-
car una reunió a l’ajuntament a la 
que hi van assistir alguns veïns. Cal 
destacar la participació de diferents 
generacions en la trobada.   

Un any més, Vilanova de Sau va ce-
lebrar la Castanyada amb els seus 
veïns.

Una de les novetats era l’exposició 
de fotografies del pagès de l’any 
a la mateixa plaça Major. També  
es va entregar al premi  “Pagès de 
l’any”,  l’avi Borjada, el pagès més 
gran del poble, va ser el jurat.

Al concurs es van presentar una 
vintena de curiositats. La Carbassa 
que va presentar en Jaume Riera, 
amb un pes de 34 kg, es va empor-
tar el premi. Un premi consistent en 
una panera gentilesa de la Botigue-
ta de Sau i una forca que passarà 
cada any al guanyador del concurs.

Loteria Nadal
Com ja és habitual, l’ajuntament de 
Vilanova de Sau, en motiu de les 
festes de Nadal, obsequia als veïns 
amb una participació de 2€ per per-
sona del número 22542 de la loteria 
del sorteig que es celebra el 22 de 
desembre. Els veïns beneficiaris 
en són el nombre total a data 18 de 
novembre de 2016 que consta a la 
base del padró.

En cas que en el número 22542 sor-
tís agraciat amb el reintegrament, 
es destinaria la mateixa quantitat 
a la loteria del sorteig del Nen que 
tindrà lloc el dia 6 de gener de 2017, 
essent beneficiaries les mateixes 
persones que pel sorteig de Nadal.

Que tingueu molta 
sort i ho poguem 
celebrar!


