
Vilanova 
de Sau

Sumari

Semblaria que en l’entorn que tenim 
la sort de poder viure, el temps hauria 
d’anar més pausat, però els dies passen 
tan ràpid i el temps tan de pressa que 
sense adornar-nos-en ja hem tombat 
una altra anyada. I és que a Vilanova de 
Sau també vivim l’actualitat trepidant 
que travessa el país i patim els entre-
bancs que ens arriben des de Madrid. 

Aquest ha estat un any difícil i complicat 
políticament pels fets que s’han esde-
vingut en l’àmbit nacional i no puc evitar 
mostrar el meu rebuig sobretot per 
l’empresonament de persones pels seus 
ideals, que considero tan injust.

Però bé, el que toca és fer balanç de la 
nostra tasca al capdavant de l’Ajunta-
ment; una de les obres més destacades 
és que finalment hem pogut endreçar 
l’entrada del municipi i tota l’obra que 
s’ha realitzat al Passeig Verdaguer. 
Urbanísticament també vull avançar 
les inversions previstes pel proper curs 

polític que tenim: l’arranjament del camí 
de Vilanova de Sau a Rupit i la construc-
ció d’uns vestidors a la pista poliespor-
tiva municipal. Totes dues accions ja 
compten amb els diners provinents de 
subvencions.

També vull aprofitar aquest darrer infor-
matiu del 2017 per agrair la feina i com-
promís a tot el personal de l’Ajuntament, 
regidors i regidores, col·laboradors... i a 
tots els veïns i veïnes del poble que ens 
ajuden i col·laboren, en totes les activi-
tats al llarg de l’any, fent que Vilanova de 
Sau tot i ser un petit poble sigui un poble 
actiu i viu.

Finalment voldria desitjar unes bones 
Festes de Nadal a tothom i que aquest 
proper 2018 sigui un any ple de desitjos 
complerts.

Bon Nadal! 
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Agenda 
properes 
activitats 
2018
5 gener 
Cavalcada de Reis

8 febrer 
Dijous Gras

17 febrer 
Ball Carnestoltes

22 abril 
Diada de Sant Jordi

Maig 
Caminada de la Vall de Sau

20 maig 
Excursió de Primavera

3 juny 
XXVII Fira d’Herbes 

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 
persona del número 60598 de la 
loteria del sorteig que es celebra el 
22 de desembre. Els veïns benefi-
ciaris en són el nombre total a data 
27 de novembre de 2017 que consta 
a la base del padró. 

En cas que en el número 60598 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 2018, essent 
beneficiaries les mateixes persones 
que pel sorteig de Nadal. 

Que tingueu molta sort i ho puguem 
celebrar!

Encara queden cubells de 
recollida d’escombraries 
orgànica, qui no l’hagi recollit 
pot passar per les oficines 
municipals a buscar-lo.

Loteria 
de Nadal 

Encara queden cubells 
de recollida d’escom-
braries orgànica, qui no 
l’hagi recollit pot passar 
per les oficines munici-
pals a buscar-lo.

Recordatori: 

El servei de recollida d’escombraries és cada vegada més car 
pels ajuntaments, i si s’hi afegeix que no es fa correctament 
la separació per al reciclatge a les llars, aquest servei es veu 
incrementat i penalitzat fortament, per aquests motius la 
taxa d’escombraries es veurà incrementada un 35%.

Augmenta la taxa 
d’escombraries
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Al bell mig de les Guilleries, entre 
la carena de Vilanova de Sau i Sant 
Hilari Sacalm es troba l’Ermita de 
Sant Andreu de Bancells. Habitual-
ment el diumenge més proper al 
dia de Sant Andreu és el dia que es 
celebra la Festa Major, però aquest 
any per problemes d’agenda es va 
avançar al dia 26 de novembre.

Aquesta és la festa major 
possiblement, més curta 
de Catalunya. Un aplec 
que s’inicia a les quatre 
de la tarda i finalitza amb 
la caiguda del sol.  Per 
arribar-hi cal accedir per la pista 
forestal que connecta el Pont 
de Malafogassa amb Vallclara i 
Sant Hilari, voltant uns paratges 

43è Aplec de festa major de 
Sant Andreu de Bancells

d’una gran bellesa fins arribar a 
dalt la clariana de Sant Andreu de 
Bancells.

Els actes van començar a les 4 de la 
tarda amb la missa  honorífica del 
patró de la parròquia i seguidament 
es va celebrar una botifarrada po-
pular per a tots els assistents que 
va acabar amb el “cant dels adéus” 
al voltant de la rotllana del foc.

Aquesta és una iniciativa dels veïns 
de Sant Andreu de Bancells, Sant 
Hilari Sacalm i de Vilanova de Sau, 
que des de l’Ajuntament de Vila-
nova de Sau volem promoure per 
fomentar la conservació de les tra-
dicions de les Guilleries i animem a 
tots a participar.

l’informatiu

Pressupost de 
l’Ajuntament 
2018
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El Ple celebrat el desembre va aprovar el pressupost de l’exercici 2018. 
El resum del pressupost és el següent:

ESTAT D’INGRESSOS
Capítol 1.- Impostos directes 
Capítol 2.- Impostos indirectes
Capítol 3.- Taxes i altres ingressos
Capítol 4.- Transferències corrents
Capítol 5.- Ingressos patrimonials
Capítol 6.- Alienació d’inversions reals 
Capítol 7.- Transferències de capital

ESTAT DE DESPESES
Capítol 1.- Despeses de personal
Capítol 2.- Despeses corrents en béns i serveis
Capítol 4.- Transferències corrents
Capítol 6.- Inversions reals 

Una de les inversions destacades 
pel proper any és la construcció 
d’uns vestidors a la pista poliespor-
tiva que compta amb un pressupost 
100.000 € subvencionats per la 
Diputació de Barcelona, i una altra 
l’arranjament del camí de Vilano-
va de Sau a Rupit amb un cost de 
50.000 €, dels quals 47.500€ estan 
subvencionats per la Generalitat de 
Catalunya.

La regidora Maria Milagros Mar-
tínez Adán, en el darrer Ple, va 
posar en coneixement de la resta 
de regidors que ha presentat la 
renúncia del càrrec de Consellera 
Comarcal, com a conseqüència 
del trencament del pacte existent 
entre els diferents grups polítics 
del Consell Comarcal, motivat pel 
posicionament del PSC en aplicació 
de l’article 155 de la Constitució.

Inversions 
noves obres 
2018 

Renúncia del 
càrrec de 
Consellera 
Comarcal

    307.500,00€ 
       1.000,00€ 

86.175,00€ 
    139.471,00€ 

       660,00€ 
 0,00 €

157.500,00€ 
 692.306,00€ 

   172.906,45 € 
    288.656,23€ 
      40.743,32€ 

190.000,00€ 
 692.306,00€ 

Els pressupostos del 2018, la plan-
tilla de personal i les bases d’exe-
cució, estan en informació pública 
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.

El consorci de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona va licitar la 
concessió del servei de punt d’in-
formació i servei de bar de l’edifici 
de l’àrea d’esplai del Pantà de Sau. 
La licitació va quedar deserta. Estan 
estudiant una nova fórmula per 
replantejar una nova concessió.

Concessió 
de punt 
d’informació i 
servei de bar 
de l’edifici de 
l’àrea d’esplai 
del Pantà de 
Sau
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4ª Edició 
d’ARTSAU 
Com ja és habitual a l’agost, es va 
inaugurar l’exposició ArtSau a la 
Sala Polivalent de l’Ajuntament. 
Una iniciativa sorgida d’un grup de 
veïns de Vilanova de Sau amb in-
quietuds artístiques que enguany 
arriba a la seva 4ª edició.

L’exposició formada per 
un bon nombre d’obres 
de diferents formats i 
disciplines que abasten 
des de la pintura, 
l’escultura o la fotografia 
entre d’altres. 

Totes presentades per una 
dotzena llarga d’artistes que han 
participat en aquesta iniciativa 
col·lectiva al municipi i que compta 
amb el suport del consistori.

III Trobada de Camarrojos 
El diumenge 17 de setembre es va 
celebrar el dinar popular a Vilanova 
de Sau a la Pista Poliesportiva. El 
final de l’àpat es va amenitzar amb 

la música en directe de “THE 
JERRY’S GROUP”, amb versions 

dels anys 60.

El 27 d’octubre el Bibliobús Puigdon 
va celebrar la sessió de contes El 
viatge d’en James.

Un conte teatralitzat, musical, amb 
titelles i actors. Una adaptació 
creada per la celebració del cen-
tenari del naixement de l’escriptor 
Roald Dahl, any 2016 a càrrec de la 
companyia Teatre Aula.

Conte 
teatralitzat a 
Vilanova de 
Sau 

L’Ajuntament de Vilanova de Sau 
va fer un petit homenatge a Joan 
Puig de Can Burjada que el passat 
9 de novembre va celebrar 94 anys. 
Moltes felicitats!

Joan Puig 
l’home més 
gran del poble

Teatre a 
Vilanova de 
Sau 
El primer diumenge de novembre 
el grup de teatre “Atlàntida” de 
Folgueroles va portar a escena ‘No 
em Toquis la Flor’ de Lluís Coquard 
sota la direcció de Rai Sánchez. 
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Punt Jove de 
Vilanova de 
Sau

Reactivació del 
local jove

Propers projectes de joventut 
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A principis del 2018, el municipi 
comptarà amb el Punt Jove, que 
compartirà espai amb el local jove 
i obrirà l’últim divendres de cada 
mes a la tarda. En aquest espai 
es realitzaran activitats i s’oferirà 
informació sobre els diferents 
projectes juvenils relacionats amb 
orientació acadèmica, oci i cultura, 
salut, beques, entre altres. Actual-
ment ja es compta amb aquesta 
informació a través de les xarxes 
socials i del contacte directe i per-
manent amb la tècnica de Joventut 
compartida a través del seu telèfon 
de contacte.

Durant el primer semestre de l’any 
ens esperen altres projectes: el 
Sopar Jove, Joves per l’Ocupació, 
el Bus Nit, Càpsula, El Raid dels 
Ausetans, Eines joves d’orientació i 
sensibilització.

La difusió de tots aquests projectes 
es realitza, com ja és habitual, a 
través del web municipal, a través 

Servei de Joventut d’Osona centre:
Instagram: 
@servei_joventut_osona_centre
Facebook: 
Servei Joventut Osona centre

Reconeixement a Félix González

Nou Pla Local de Joventut 2018-2021

El passat diumenge 22 d’octubre 
en l’excursió de tardor que es va 
realitzar a Cotlliure, l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau va fer entrega d’un 
petit detall a Félix González.

Félix González ha estat regidor del 
consistori i home molt implicat al 
poble, a l’Associació de Turisme i 
molt participatiu en les nombroses 
activitats que es realitzen a Vilano-
va de Sau.

En el Ple Municipal celebrat el pas-
sat 4 de desembre es va aprovar el 
Pla Local de Joventut de Vilanova 
de Sau 2018-2021, que emmarca 
totes les actuacions en polítiques 
de Joventut al municipi. Es va 
acordar trametre el Pla Local de 
Joventut del municipi aprovat a la 
Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Ofici-
na Jove de la Diputació de Barcelo-
na i el Consell Comarcal d’Osona.
Aquest document compta amb 
una planificació estratègica de les 
polítiques de Joventut que es des-
envoluparan al municipi del 2018 al 
2021.

Així doncs, aquest Pla marcarà les 
línies de treball tan per la Regidoria 

de Joventut com per les altres re-
gidories de l’Ajuntament, ja que es 
considera un àmbit de treball ampli 
i transversal.

L’elaboració del Pla ha comptat 
amb la participació de persones 
joves del municipi, personal tècnic i 
polític, i altres agents que estan en 
contacte amb la població juvenil.

Podeu consultar el document al 
web municipal.La tècnica de Joventut compartida, 

juntament amb un grup de joves 
estudiants d’ESO i Batxillerat, volen 
reobrir l’espai dels vestidors del 
camp de futbol. S’ha acordat el sis-
tema de gestió del local així com la 
seva normativa, i s’estan realitzant 
trobades per acabar de dotar l’espai 
de mobiliari i decorar-lo al gust del 
grup de joves. L’espai és cedit per 
l’Ajuntament, i als nois i noies se’ls 
hi demana que estiguin disponibles 
per donar suport com a voluntaris 
al grup de joves organitzat “Els 
Camarrojos” en actes populars al 
municipi al llarg de l’any.

Des de la Regidoria de Joventut es 
fa una crida als nois i noies i a les 
seves famílies que no s’hi hagi con-
tactat per manca de coneixença i 
que estiguin interessats en utilitzar 
el local jove, perquè es posin en 
contacte amb la tècnica de Joventut 
al telèfon 679 26 52 78.

Amb aquest reconeixement, des de 
l’Ajuntament, es va voler agrair la seva 
estima i dedicació al nostre poble.

dels contactes i grups de whatsapp 
de la tècnica de Joventut, i de les 
xarxes socials de la Regidoria.
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El passat diumenge 22 
d’octubre va tenir lloc 
l’excursió de tardor 
que va visitar Cotlliure 
(Catalunya Nord).

Amb la companyia d’un bon nombre 
de veïns i veïnes, 58 en total, van 
gaudir d’un excel·lent dia climatolò-
gic i d’una magnifica excursió per la 
Catalunya Nord. La Ruta es va iniciar 
per Portbou i la Costa Vermella, un 
cop a Cotlliure van visitar la tomba 
del poeta Antonio Machado i el barri 
antic dels pescadors. A l’hora del di-
nar es van entaular a l’antiga abadia 
del Jardins de Cotlliure on van de-
gustar un exquisit dinar acompanyat 
de vins del Roselló.

El viatge va continuar cap a la Ma-
ternitat d’Elna, on es va explicar la 
història de Elisabeth Eidenbenz i La 
maternitat, bressol dels exiliats.
Un bonic dia compartit amb veïns 
de Vilanova de Sau que a més com a 
novetat ha tingut la Maribel de guia 
del viatge. 

El passat dissabte 28 d’octubre més 

de 100 joves d’entre 13 i 17 
anys varen participar a la 
7a sortida jove mancomunada 
amb els municipis d’Osona centre 
que formen part del programa 
de tècnics compartits del Consell 
Comarcal d’Osona.

Excursió 
de tardor a 
Cotlliure 
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4a Sortida Jove a Port Aventura
 En aquesta ocasió es va realitzar 
la 4a sortida a Port Aventura i hi 
van participar joves dels municipis 
de Calldetenes, Folgueroles, Sant 
Julià de Vilatorta, Tavèrnoles i de 
Vilanova de Sau. La propera sortida 
amb aquestes característiques serà 
com ja és habitual, el mes de juliol i 
s’anirà a un parc aquàtic.

Viles Florides lliura els 
reconeixements Flors d’Honor 
2017 

i en un acte presidit per la conselle-
ra d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Meritxell Serret.

Vilanova de Sau va consolidar les 
tres Flors d’Honor que se li van 
atorgar l’any 2015. En aquesta edi-
ció 11 municipis han estat recone-
guts amb quatre Flors d’Honor, n’hi 
ha 48 amb tres Flors d’Honor, 48 
municipis amb dues Flors d’Honor 
i 6 municipis amb una Flor d’Honor. 
En total, 113 municipis que treballen 
per fer créixer el verd a Catalunya  
i que suposen un important incre-
ment de municipis participants 
respecte als 86 de l’edició de l’any 
passat.

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

El passat mes de setembre la 
gala Flors d’Honor 2017 va reunir 
al Teatre Municipal de Can Gomà 
de Mollet del Vallès a més de 275 
persones en els reconeixements 
anuals del moviment Viles Florides 

l’informatiu 5

“Avui per mi és un dia molt especial, 
una nit molt especial, miro enrere i 
veig com ha canviat el turisme a la 
comarca des del 2007 en que vaig 
ser regidora de turisme del meu 
municipi, Vilanova de Sau.

Fent una mica de retrospectiva, 
vaig desenvolupar les tasques de 
Presidenta del Consorci de turisme 
de Vall de Sau Collsacabra, fins al 
seu tancament, per mutu acord 
del municipis que el formaven, 
i evidentment per manca de 
finançament.

Juntament amb la resta de 
Consorcis turístics comarcals... 
Paisatges del Ter, i Portes del 
Montseny.
Aquests tancaments van fer 
que creixes una nova idea , un 
nou embrió, un nou Ens, que 
havia de ser molt més potent i 
que promocionés les polítiques 
turístiques comarcals en defensa 
de tots els seus 51 municipis que 
formaven la Comarca juntament 
amb la participació de les 
empreses del sector.

Al principi només érem alguns 
municipis, els orfes turístics.  
Una sola tècnica, 10.000 euros 
de pressupost i la contracció de 
despesa en estructura comarcal.
Amb un treball constant, equitatiu, 
consensuat, es posa al mateix 
nivell la Ciutat de Vic, que el 
municipi d’ Olost o Roda. 

Amb un sistema de quotes dels 
seus socis, pel seu finançament, 
per cert molt més baixes de les 
que es pagaven als Consorcis, 
s’aconsegueix un contracte 
programa amb DIBA. (Diputació de 
Barcelona) per desenvolupar un pla 
d’accions valorat en 160.000 euros 
al 2018, de pressupost ordinari, 
més les aportacions de possibles 

Escrit de comiat d’Osona Turisme 
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noves subvencions via Feder, Plans 
de Foment. I un altre tècnic (OADL). 
El  sentiment de pertinença a 
una Comarca amb un potencial 
brutal tant a nivell cultural, com 
gastronòmic, com natural, ens 
empeny a fer de la seva diversitat, 
la seva fortalesa, només cal 
que ens ho creguem! que ens 
meravellem cada matí quan surt el 
sol darrera les Guilleries!

El privilegi de què gaudim, i de  la 
quantitat de recursos que tenim per 
fer-ho.

Encara recordo una anècdota amb 
el President del Consell Comarcal 
Joan Roca, quan va arribar al 
Consell que em deia, que ell 
formaria part d’Osona turisme, 
perquè era el president, però que 
Gurb , no era un municipi turístic... 
jo li vaig contestar que a Gurb hi 
ha moltes de les masies i cases 
de turisme rural més grans i més 
boniques de la comarca, 

Això no és turisme?. Només ens ho 
hem de creure. 

Us he parlat de xifres en l’exposició 
de la memòria, la gent que ve 
repeteix...

Cuidem-la i fem que torni i que parli 
bé de nosaltres.

Fem d’Osona una destinació 
turística de qualitat, sostenible, i 
professional.

Perquè això va en benefici de tots, 
cuidem-la!

Per acabar vull agrair a totes 
i cadascuna de les persones 
que m’han ensenyat a estimar i 
conèixer cada racó de la comarca 
que han fet possible que aquell 
petit embrió es convertís en l’Ens 
que som avui. 

Especialment a l’equip humà i 
tècnic de la casa Consell Comarcal,  
sense els quals això no hagués 
funcionat. A la Laura que emprèn 
un nou camí professional, i que 
trobarem a faltar segur. Als 
Alcaldes, Regidors, Consellers, al 
President Josep Maria Freixenet 
que m’han fet confiança i com 
no! a les empreses que ens han 
acompanyat durant aquests 10 
anys. 

Moltes, moltes, moltes gràcies.”

Mila Martínez


