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Repàs d’allò que hem fet i del com ho hem fet...  
 

Personalment em sento satisfet dels projectes i activitats que aquest 
2015 hem pogut realitzar a Vilanova de Sau. Però a mi el que no em 
toca és posar nota, això ho heu de fer tots vosaltres. Jo només puc 
agrair a tots els voluntaris, al personal de l’ajuntament, a les entitats i 
a la resta de regidors el treball, la dedicació i la seva col·laboració per 
poder tirar endavant tots aquests projectes  i activitats. 
 

Poder comptar amb aquestes aportacions, sovint desinteressades, és 
un gran actiu per Vilanova de Sau i un gran orgull que cal preservar i 
potenciar ja que això és el que realment en diuen: “Fer poble”. 
 

En aquestes pàgines trobareu desglossada la informació més relle-
vant que ha tingut lloc al poble aquests últims mesos. Una informació 
que podeu trobar també ampliada en el web municipal vilanovade-
sau.cat  
 

Finalment voldria aprofitar aquesta ocasió per desitjar a tots que  
gaudiu d’aquestes Festes de Nadal i que el proper any sigui un any 
ple de desitjos complerts per poder-los compartir tots plegats. 
 
 

Bon Nadal!  
 

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, 
 
Ara que estem a les portes de tombar una 
altre anyada, a més d’un ens toca fer repàs i 
als que estem a l’Ajuntament encara més. 
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Nova imatge Web municipal  
www.vilanovadesau.cat 
www.pantadesau.cat 



 
 

 

 Eleccions autonòmiques 27S 

Un total de 239 veïns i veïnes de Vilanova de Sau van 
exercir el passat 27 de setembre el seu dret a vot a les 
eleccions al Parlament de Catalunya. Un cop escrutats el 
100% dels vots la participació a Vilanova de Sau va ser 

del 87,23% , 2 vots van ser nuls i 2 vots en blanc . 
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Aprovatori del compte general del 2015, amb un 
balanç positiu sense incompliments de les regles 
d’estabilitat pressupostària, despesa i morositat. 
El pressupost previst pel 2016 és de 963.672,44 
euros. Entre les despeses cal destacar les partides 
de béns i serveis de residus; subministraments 
elèctrics, i del cànon de l’ACA: 227.162,49 euros. 
En la partida d'inversions els 519.220,44 euros pel 
projecte de Minirotonda i Urb. Passeig J.Verdaguer. 
Quedant equilibrat amb els ingressos. 

Pressupost de l’Ajuntament de Vilanova 2016  

ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol 1.- Impostos directes   288.200,00€ 

Capítol 2.- Impostos indirectes       1.000,00€ 

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos     69.350,00€ 

Capítol 4.- Transferències corrents 121.752,00€ 

Capítol 5.- Ingressos patrimonials       1.150,00€ 

Capítol 6.- Alienació d'inversions reals    

Capítol 7.- Transferències de capital 482.220,44€ 

Capítol 8.- Variació d'actius financers    

Capítol 9.- Variació de passius financers   

TOTAL   963.672,44€ 

ESTAT DE DESPESES 

Capítol 1.- Despeses de personal   171.194,51€ 

Capítol 2.- Despeses de béns cor-
rents i serveis 

  227.162,49€ 

Capítol 3.- Despeses financeres    

Capítol 4.- Transferències corrents     46.095,00€ 

Capítol 6.- Inversions reals 519.220,44€ 

Capítol 7.- Transferències de capital    

Capítol 8.- Actius financers   

Capítol 9.- Passius financers   

TOTAL   963.672,44€ 

Aprovació de la xifra d’habitants a data 01/01/2015. 
Segons el resum numèric corresponent al nostre pa-
dró d’habitants tramès pel servei d’informàtica i Tele-
comunicacions de Diputació de Barcelona és de 312 
persones, de les quals 157 són homes i 155 són do-
nes. 

Joan Riera a l’Angle Obert del 9 TV 

L’Alcalde del municipi va ser entrevistat per Agustí 
Danés al programa Angle Obert del 9 TV.  
En el programa es va repassar l’actualitat de Vilano-
va de Sau i els projectes de futur, també es va des-
granar la situació de les “Cases de Fecsa”, inversions 
que tenen previstes o el desplegament de nous pro-
jectes socials, econòmics i turístics.  
Podeu recuperar l’entrevista al web municipal: 
www.vilanovadesau.cat 

Loteria de Nadal de l’Ajuntament 

Com és costum l’Ajuntament de Vilanova de Sau, en 
motiu de les festes de Nadal, obsequia als veïns amb 
una participació de la loteria del sorteig que es ce-
lebra a Madrid el 22 de desembre. 
Aquest any es vol continuar amb aquesta tradició és 
per això que l’Ajuntament ha adquirit 35 dècims del 
número 60858 pel sorteig que tindrà lloc el proper 22 
de desembre de 2015. Les participacions són de 2 
euros per persona. I la base del padró es considera 
fins 31 d’octubre. 

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència al Telèfon 112 CAT112 posa a 
disposició dels ciutadans una APP gratuïta per a 
telèfons mòbils que permet l’enviament automàtic 
de les coordenades de localització de la persona 
que truca al telèfon 112 per alertar d’una 
emergència. L’APP, anomenada My112 i 
desenvolupada pel CAT112 conjuntament amb 
Telefonica, és gratuïta i està disponible pels 
sistemes Android i iOS. Geolocalitzar la trucada de 
forma automàtica augmenta la capacitat de respos-
ta dels cossos d’emergències. La localització és 
especialment indicada per a casos en que la perso-
na que pateix l’emergència o que n’és testimoni, no 
sap on es troba exactament (zones rurals, en tra-
jectes per carreteres, etcètera). 

Nova APP per trucar al CAT112  



 

 
Vilanova de Sau té un cens de 312 habitants, dels quals 54 d’aquests 
estan per sobre dels 70 anys (17%) Per aquesta raó, des de l’A-
l’Ajuntament i des de la regidoria de Serveis Socials, proposem un 
nou projecte ajustat a les necessitats específiques en les que es troba 
la gent gran. 
 

A Vilanova de Sau, al ser un municipi disseminat, la problemàtica dels 
desplaçaments amb vehicle és una dificultat afegida a la dependència 
d’aquestes persones envers els seus familiars. El centre de dia més 
proper és a Folgueroles, el qual es troba a menys de deu kilòmetres. 
Per aquesta raó volem impulsar una sèries d’ajuts complementaris 
adequats a cada família. 
Els beneficiaris són persones majors de 70 anys amb un grau d’a-
d’autonomia reduït o persones amb discapacitat. Per aquesta raó, 
s’ha anat a fer una entrevista a les persones grans i les famílies amb 
les que es troben amb més urgència social per saber què necessita 
cada una de elles i si hi podem donar resposta. 
 

A partir de les necessitats de la població s’han escollit els objectius 
amb els quals es treballarà, que aquests són, millorar la qualitat de 
vida de la gent gran del municipi, augmentar el benestar familiar i do-
nar suport a les famílies. A nivell més específic, els objectius són ofe-
rir un reforç en els hàbits quotidians: Àpats, vestir, dutxa, etc. D’a-
questa manera es busca fomentar la màxima autonomia a través de 
vàries estratègies que ofereix el professional. Ajudar a preparar i a 
organitzar els àpats, oferir serveis de la neteja puntuals de la llar i 
acompanyar-los en el passeig i oci. Moltes persones de la tercera 
edat que van en cadira de rodes o que tenen la mobilitat molt reduïda 
decideixen no sortir al carrer. Per aquesta raó es vol potenciar les 
sortides de casa, els passeigs, les visites als seus amics que fa temps 
que no veuen, etc. Es donarà suport a totes aquelles persones que 
requereixin d’ajuda per sortir de les seves llars. 
 

Aquests objectius es compliran a través de dos professionals, els 
quals donaran suport a la necessitat específica de cada persona en 
l’horari que s’haurà establert. Aquests professionals sorgeixen del 
mateix poble, cosa que té un balanç molt positiu ja que augmenta 
l’ocupació del poble i les persones grans es senten més còmodes 
perquè és una persona més pròxima. 
 

D’aquesta manera intentarem que la gent gran es senti més atesa i 
acompanyada i que demani ajuda amb tot el que necessiti. 

Projecte de reforç familiar en l’Atenció a les Persones 93 aniversari de Maria Muntades 

Espai d’ordinadors a l’Ajuntament 

Taller de roses a l’escola  

El diumenge dia 15 de novembre l’Ajuntament 
va fer entrega d’un ram de flors a la Sra. Maria 
Muntades per la celebració del seu 93 aniversa-
ri, en reconeixement a la persona de més edat 

de Vilanova de Sau. 

Imatge del visionat dels documentals i el poste-
rior debat sobre la violència de gènere, que va 
tenir lloc el passat dissabte 28 de novembre, a 
la Sala Polivalent de l’Ajuntament.  
 

Aquesta iniciativa s’emmarca dins les activitats 
del Dia Internacional per a l'Eliminació de la 
Violència vers les Dones, del dimecres dia 25 
de novembre, amb l'objectiu de sensibilitzar i 
prevenir la violència vers les dones. 
 

El passat dijous 12 de novembre es realitza un 
taller de cuina gratuït, a la sala d’ordinadors. 
L‘objectiu del taller era la sensibilització sobre el 
problema del malbaratament alimentari. Es van 
explicar diferents receptes culinàries de re apro-
fitament. 

Taller d’aprofitament d’aliments 

Cineforum contra la no violència de 
gènere. 

Vilanova prepara el Nadal 

Diferents activitats i decoracions fetes pels veïns i veïnes de Vilano-
va de Sau ens acosten a les festes Nadalenques; l’arbre a l’Ajun-
tament decorat pel Taller de Dinamització i les Nadales amb les que 
es feliciten les festes a totes les famílies; la participació a la loteria 
de Nadal, que potser que aquest any toqui; l’arbre dels desitjos que 
hi ha a la Plaça Verdaguer,  els llums que adornen els carrers i el 
pessebre de la Plaça Major i el calendari que ens marcarà el dia a 
dia del proper any, són petits detalls teixits amb la complicitat de tots 
vosaltres per fer que el nostre petit poble, sigui gran. 
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4 d’octubre viu el parc 2015 

31 d’octubre castanyada 

15 agost Festa Major  

6 setembre travessa nedant al pantà de Sau  

20 de setembre Racons del bandoler 
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18 octubre excursió a Cardona 

29 de novembre aplec de Sant Andreu   

15 de desembre teatre infantil 



 

 

 

         
 

 

 
           

 

 

 

 
La festa Major de Vilanova de Sau va arribar puntual, plena de 
gresca i disbauxa, durant tres caps de setmana es va poder gau-
dir de diverses activitats per a tots els públics. Des de les més 
tradicionals com els campionats de cartes: botifarra i truc; les 
activitats infantils: festa de l’escuma, inflables, cucanyes; a les 
més agosarades com les olimpíades pageses o la batucada. 
 
El punt d’humor el va posar en Peyu amb el seu espectacle Jo 
tinc un amic que... I les novetats van ser la classe de Zumba, i 
el mercat de segona mà que van tenir una molt bona acollida. 
El tancament es va fer amb la gran quina popular que una ve-
gada més va obsequiar els agraciats amb molts i diversos regals. 
 
Agraïm a tots els veïns i veïnes la seva participació i animem a la 
Comissió de festes a preparar la propera pel 2016.  
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Exposició de dibuix i pintura a l’Ajuntament Activitats esportives al territori: Sau Extrem 
 

 
 
 
L’equip Vall Fosca Raid Team guanya el Raid Sau 
Extrem. El primer cap de setmana de novembre, es 
va celebrar SAU EXTREM. La prova del Campionat 
de Catalunya de Raids d'Aventura de la FEEC 
(Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya), 
organitzat pel Club Escalada i Muntanya Pardinyes. 
Una aventura de dos dies al cor de Catalunya en el 
que es combinaven les disciplines de trekking, orien-
tació, bicicleta de muntanya, escalada, barranquis-
me, caiac i proves especials. 
 

Podeu trobar la classificació i més informació al web: 
www.feec.cat 

El dia 15 de novembre van passar per Vilanova de 
Sau, el rècord de 1.011 persones, que van participar 
en una de les més antigues caminades de la Comar-
ca d’Osona. Més de 43 kilòmetres amb un dia es-
plèndid i assolellat. Els més ràpids Ricard Castanyo 
amb un temps de 4 hores i 15 minuts, i Elena Merca-
der amb un temps de 5 hores i 16 minuts.  
Fins la propera edició 2016 ! 

Foto: imatge de l’avituallament davant de l’Aju-

ntament de Vilanova 

El passat dissabte 3 d’octubre, va tenir lloc el taller 
“Anem de festa” a càrrec d’Energy Control a 
l’ajuntament de Vilanova de Sau, per  sensibilitzar als 
joves en el tema de les drogues, poder-ne parlar i resoldre 
dubtes.  
La Sortida jove a Port Aventura és l'altre activitat que 
s’ha proposat per aquest trimestre. Les activitats estan 
organitzades per la regidoria de joventut de l’Ajuntament 
amb col·laboració amb el projecte de tècnics de joventut 
compartits del Consell Comarcal d’Osona i el suport de la 
Diputació de Barcelona. 

Fons: Ajuntament de Vilanova 

Quim Basas i Andreu 
Serra van presentar a 
Vilanova de Sau algu-
nes de les seves obres 
en una exposició con-
junta a la sala poliva-
lent, situada a la part 
superior de l’ajun-
tament de Vilanova de 
Sau.  
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Activitats juvenils realitzades 

Foto: Sortida des de la plaça Major. 

XXXVI Marxa  Rupit -  Taradell 

Fons: Cartells de les convocatòries 

L’escola de Vilanova de Sau és Escola Verda 

 
El programa 
Escoles Ver-
des ajuda 
als centres a 
i n c o r po r a r 
els valors de 

l’Educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits 
de la vida del centre, promou la participació i la impli-
cació activa en la millora de l’entorn. El dissabte dia 
28 de novembre l’Alcalde va anar a recollir el dis-
tintiu Escola Verda al Cosmo Caixa de Barcelona, li 
va fer entrega el Sr. Josep Enric Llebot, secretari de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, juntament amb 70 cen-
tres més de tot Catalunya.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Calendari d’hivern i primavera 

5 de gener, cavalcada de Reis  

4 de febrer Dijous Gras 

13 de febrer ball de Carnestoltes  

24 d’abril diada de Sant Jordi  

8 de maig caminada Vall de Sau  

22 de maig excursió de primavera 

Calendari de la deixalleria mòbil i  
la caixa d'andròmines any 2016 

Deixalleria  
4art dissabte del mes 
parell 

C. andròmines 
4art dissabte  del mes 
imparell 

febrer: 27 i 28 gener: 23 i 24 

abril: 23 i 24 març: 26 i 27 

juny: 25 i 26 maig: 28 i 29 

agost: 27 i 28 juliol: 23 i 24 

octubre: 22 i 23 setembre: 24 i 25 

desembre: 24 i 25 novembre: 26 i 27 

 

 

 

 

 

Servei l’últim divendres de cada mes  

en horari de tarda, de 16 a 19 h 

PROPERA PARADA:  29 de gener, 

 26 de febrer, 25 de març, 29 d’abril, 27 de maig 
 

Tel. 616978825  

b.guilleries@diba.cat 

www.bibliotecavirtual.diba.cat 

Bibliobús Guilleries 
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Foto: Ajuntament de Vilanova 

El passat diumenge dia 20 de setembre va tenir lloc la 
2ª Trobada de Camarrojos. Una jornada que va reunir 
150 persones en un dinar popular al Pavelló Municipal 
on els assistents van poder compartir anècdotes i els 
vells temps viscuts al municipi. 
El grup The Thursday Band, van amenitzar la tarda, 
amb versions dels anys 60'. 
La iniciativa portada a terme per uns quants veïns va 
tenir una gran acollida. Gràcies a tots per participar!! 

Festival Bioritme 2016 

Desprès de la bona 
acollida del primer Fes-
tival a Vilanova de Sau, 
tant els organitzadors, 
com l’Ajuntament han 
decidit repetir i continu-
ar en el fantàstic esce-
nari de Can Mateu, al 
costat del pantà de 
Sau, el proper estiu.  
 
Les dades de participa-
ció del 2015 van ser 
sorprenents, més de 

1.800 persones van passar pel festival, així com el ci-
visme i el respecte a la natura i a l’entorn que hi va ha-
ver per part dels participants. De cara a la propera con-
vocatòria es volen esmenar alguns problemes logístics 
com els aparcaments i els accessos. Properament l’A-
juntament té una reunió amb l’organització per preveu-
re amb antelació aquests incidents i proposar millores. 
Bioritme és molt més que un festival, és música, ecolo-
gia, natura, i consciència.  

Foto: Cartell 2016 

       II Dinar de Camarrojos 

Festes locals de Vilanova 
24 de març Dijous Sant 

16 agost festa local 



 

Pàg 8 

 

 

Torna l’hivern 

Tornen el fred, el glaç i les tempestes, 

Tornen a ser llargues les nits, 

Tornen les més preuades festes: 

Nadal, Cap d’any i Reis, 

Tornen a lluir al cel les estrelles… 

 

 

                                    Isabel Barriel 
 

Tallers de Dinamització de l’Ajuntament de Vilanova de Sau - Desembre del 2015 


