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Alcaldia

L’alcalde, Joan Riera Comelles, en nom del 
consistori municipal va felicitar les festes de Nadal 
amb la participació de 2 euros de loteria del 
número 42172. També va repartir un calendari de 
l’any 2011 elaborat amb les fotografies del 
concurs de l’última Festa Major amb el títol “La 
terra de Vilanova”.  Aquest any les veïnes del 
taller de memòria també han volgut col�laborar 
amb les felicitacions de Nadal portant un estrella 
d’esperança a cada casa.

ESTAT DE DESPESES

Operacions no financeres

Operacions corrents

Capítol 1.- Despeses de personal 162.223,01

Capítol 2.- Desp. en béns corrents i serveis 262.573,40

Capítol 3.- Despeses financeres 4.650,00

Capítol 4.- Transferències corrents 37.407,13

Operacions de capital

Capítol 6.- Inversions reals 331.854,46

Capítol 7.- Transferències de capital 0,00

Operacions financeres

Capítol 8.- Actius financers

Capítol 9.- Passius financers 5.059,00

Total 803.767,00 

ESTAT D’INGRESSOS

Operacions no financeres

Operacions corrents

Capítol 1.- Impostos directes 266.470,0
0

Capítol 2.- Impostos indirectes 6.000,00 

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 65.927,00

Capítol 4.- Transferències corrents 148.589,0
0

Capítol 5.- Ingressos patrimonials 600,00

Operacions de capital

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

Capítol 7.- Transferències de capital 314.180,2
0

Operacions financeres

Capítol 8.- Actius financers 0,00

Capítol9.- Passius financers 0,00

Total 803.767,00 

Vuit-cents tres mil set-cents seixanta-set euros

Pressupost 2011

Resultats de les eleccions autonòmiques del 
28 N a Vilanova de Sau

Vots %

CiU 91 42,13

PSC 37 17,13

ERC 20 9,26

ICV-EUiA 14 6,48

SI 13 6,02

RI.cat 13 6,02

PP 7 3,24

C's 5 2,31

CORI 3 1,39

PUM+J 3 1,39

PxC 2 0,93

PACMA-ANIMALISTA 1 0,46

ALTERNATIVA DE GOVERN 1 0,46

GN 0 0,0

Altres 0 0,0

Vots comptabilitzats 217 75,35

Abstencions 71 24,65

Vots nuls 1 0,46

Vots en blanc 6 2,76



Església de Santa Maria 
Durant el mes de febrer s'han realitzat obres per 
millorar i reparar la teulada de l'església del 
municipi per valor de 1,900 euros. Les obres les 
ha portat a terme una de les empreses de 
construcció del municipi. També s'ha preparat 
l'informe per declarar-la Bé cultural d'interès local 
(BECIL).

La Diputació de Barcelona i l'Obra Social " la 
Caixa" han restaurat la bassa dels Vernets de ca 
la Marta. Aquesta és una de les primeres 
actuacions de restauració del patrimoni natural i 
cultural vinculat als punts d'aigua de l'Espai 
Natural Guilleries-Sabassona. Aquesta bassa 
antigament també es feia servir com a safareig, 
ara s'han refet les parets de pedra, reconduït les 
aigües del sobreeixidor i recuperat l'enllosat de 
rentar. Les obres les ha realitzat l'Associació Sant 
Tomàs PARMO - TAC Osona de Vic.

Pla d’actuació municipal per nevades 

El consistori municipal va aprovar en el ple del dia 
13 de desembre de 2010 el pla d'actuació contra 
nevades (NEUCAT). Aquest pla l'han redactat els 
serveis tècnics del Consell Comarcal d’Osona i 
està pendent de l'homologació de la Comissió de 
protecció civil de Catalunya. D’aquesta manera 
l’ajuntament compleix amb els plans de protecció 
de civil, segons la normativa vigent. Hem de tenir 
en compte que Vilanova de Sau és un dels cinc 
municipis de la comarca que compleix aquesta 
normativa.

Foto: Osona.Com. Nevada 8 de març del 2010 a Vilanova de Sau

Foto: Espai Natural Guilleries-Sabassona

Foto: Ajuntament. Les obres en el tram de Can Burjada

OBRES AL MUNICIPI

Renovació i millora de la xarxa d’aigües
Municipal
Una de les responsabilitats més grans que tenim 
al municipi és la de servir l’aigua potable per al 
consum humà. Això ha portat a fer tot un seguit 
de canvis: el primer la redacció d’un pla director 
de proveïment d’aigües que ha finançat l’ACA. 
Aquest Pla fa un recull de com estan les 
captacions, els dipòsits i la xarxa de distribució. 
Un dels defectes més destacats i que nosaltres ja 
sabíem, era la deficiència de la canonada que puja 
del Crous fins a Can Burjada. Aquest tram suposa 
un cost important per problemes de tall i 
manteniment. Tot això ens ha portat a demanar 
una subvenció a la Generalitat i una altra a la 
Diputació de Barcelona per tirar endavant un 
projecte de millora de la xarxa d’aigua del Crous 
fins a Can Valentí, que era el projecte inicial; amb 
tot això de la crisi en ha permès que l’empresa 
que ens fa l’obra, Obres i Paviments Bou, SA. ens 
fes tot un seguit de millores que ens ha fet arribar 
la canonada al dipòsit del poble.
La conducció s’ha passat pel mig de la carretera ja 
que ho ha aconsellat l’equip redactor del projecte, 
perquè estem en un Espai Natural Protegit i s’ha 
de respectar tot un seguit de normes, però el més 
important és pel manteniment de la canonada, ja 
que pel centre de la carretera no la faran malbé 
les arrels dels arbres ni l’erosió del bosc i una de 
les coses importants també és perquè així hem 
garantit el servei d’aigua per la canonada vella 
mentres ha durat l’obra, amb alguns talls puntuals 
i algun de més llarg del normal, per això us 
demanem disculpes per les possibles molèsties 
que us hagi pogut causar.
En el transcurs d’aquesta obra han sorgit 
inconvenients que s’han anat solucionant de la 
millor manera possible de cara al poble i en el pas 
de la canonda pel llarg de tot el recorregut s’han 
millorat tot una sèrie de passos que portaven 
problemes quan plovia molt, com el de les 
Fagedes. També s’ha solucionat un problema de 
clavegueram de les cases del carrer del Montseny 
i s’ha millorat el servei d’una bona part del poble 
amb la canonada de distribució. Per a donar-vos 
més informació, el segon cap de setmana de març 
us farem una explicació gràfica a la sala d’actes 
de l’Ajuntament de tot el que s’ha fet i us podrem 
respondre a totes les preguntes i els dubtes que 
tingueu.
L’alcalde, Joan Riera Comelles.





La Vall de Sau Collsacabra celebra la XII Nit 
del Turisme al Parador

La XII Nit del Turisme de la Vall de Sau 
Collsacabra es va celebrar el passat dijous 16 de 
desembre al Parador de Turisme Vic-Sau amb 
l’assistència de representants de la Diputació de 
Barcelona, dels diferents ajuntaments de la zona, 
del Consorci de Turisme i de l'empresariat turístic.

La setantena de persones que hi van assistir a la 
XII Nit del Turisme de la Vall de Sau Collsacabra 
van omplir el Saló de l’Estatut del Parador de Vic-
Sau on van presenciar l'explicació d'un resum de 
tota la trajectòria del Consorci de Turisme. Estel 
Font, gerent de l'entitat, va ser l'encarregada 
d'explicar les activitats que s'han desemvolupat 
durant aquests 12 últims anys. En l’acte, també 
es van poder escoltar els parlaments de Milagros 
Martínez Adan, presidenta del Consorci de Turisme 
de la Vall de Sau Collsacabra i Francesc Vila, 
comissionat del diputat delegat de Turisme de la 
Diputació de Barcelona.

Aquesta gran festa del turisme de la Vall Sau 
Collsacabra es va celebrar per primera vegada 
l’any 1998 al Parador on aquest any ha tancat la 
roda després d’anar voltant pels diferents pobles 
del territori. La vetllada d’enguany va finalitzar 
amb un gran sopar de Nadal.

Caminada Rupit Taradell
Dos punts d’ avituallament a Vilanova de Sau

El passat diumenge 16 de novembre va tenir lloc la 
XXIVa edició de la caminada Rupit Taradell. Amb un 
nou rècord de participació 1135 persones inscrites. 
Es tracta d’una marxa no competitiva, organitzada 
pel Centre Excursionista Taradell (CET), oberta a 
tothom, que té per objectiu conèixer una part de 
l’entorn de les Guilleries i Osona. La distància total 
del recorregut és de 43,5 km dintre dels quals hi 
han set punts de control i avituallament. Dos 
d’aquests punts es troben dintre del terme 
municipal de Vilanova de Sau: un a La Riba i l’altre 
al mateix poble. El recorregut es va fer amb una 
mitjana  de temps d'unes set hores .

Pedals del món, Pedals de foc i
Pedals d'en Serrallonga

Des de maig fins a mitjans de novembre de 2010, 
s’ha iniciat “Pedals d’en Serrallonga” (una de les 
rutes de “Pedals del Món”). Es una ruta BTT de 
129 km. amb una duració de dos dies, que 
transcorre íntegrament per les “Guilleries”. És en 
aquest moment, que fem una valoració del que ha 
sigut aquest “producte turístic”, tant adient per al 
nostre territori.
Hem de tenir en compte que es una activitat 
respectuosa amb el medi, ideal per la 
desestacionalització del turisme, ja que la pràctica 
d’aquesta és mes atractiva en la primavera i 
tardor; i amb menys afluència en ple estiu, ideal 
per quan tenim la màxima ocupació d’altres 
segments de mercats.
També ha servit com a plataforma de promoció 
del territori: Vilanova de Sau, els establiments per 
on passa la ruta Ferrer de Tall i el Camping El Pont 
de Malafogassa, Km 0, lloc on s’entrega el Forfait i 
es fa un breu brífing; punt de sortida i arribada de 
la ruta i amb possibilitat de regim de mitja pensió 
o pensió complerta.

També ha servit de plataforma de promoció en les 
revistes especialitzades del sector: Solo Bici (nº 
229 de 2010), webs del sector turístic de la 
comarca, TV canal d’osona, Web de Pedals i 
altres. Les dades d'ocupació del  segon semestre 
de 2010 son 64  mitges Pensions. 314 forfait de 
ruta més les consumicions i els acompanyants.

Rodatge de la pel.lícula: El sexe dels àngels.

El dia 22 de febrer l’empresa DREAN TEAM 
CONCEPT, SL. Realitzarà el rodatge de la seva 
pel.lícula , el rodatge s’efectuarà a la carretera 
141d. Per la qual cosal  és possible que hi hagi 
talls de transit. Aquesta empresa ha fet treballs 
com La masia de 1907 de TV3, El criminal; si 
voleu més informació podeu adreçar-vos a 
http://www.dreamteamconcept.com 

SINOPSI

Una jove parella (Bruno i Carla), que ho és des de 
fa anys, es veu sacsejada per la magnètica figura 
d'un jove (Rai) que desperta en ells una atracció 
que semblava oblidada.

S'inicia així un triangle amorós i de desig que 
posa en risc la relació de Bruno i Carla i que acaba 
per redefinir les seves necessitats individuals i de 
parella, i que il.lumina els racons més inèdits dels 
límits d'una parella, així com fa sorgir els vincles 
autèntics que hi ha entre dues persones que 
s'estimen profunda i veritablement.

Foto: Consorci de Turisme Vall de Sau-Collsacabra



 



 


