
 

 
Alcaldia 
 
A finals d’agost va sortir la notícia a la premsa comarcal i provincial 
de que el campanar de Sau estava inclinat.  
El Periódico comentava la noticia com icona en perill. Van fer una 
entrevista a Joan Riera. Com alcalde de Vilanova de Sau. També 
vam sortir a altres mitjans com Osona.com que va ser que va 
difondre la notícia en primícia. 
A dia d’avui ni l’Agència Catalana de l’Aigua, ni la Generalitat de 
Catalunya al departament de patrimoni 
no han contestat, ni s’han posat en 
contacte amb l’Ajuntament per fer cap 
actuació, ni fer cap valoració de l’estat 
real del campanar.  
Les causes podrien ser degudes a la 
gran escletxa que hi havia a la volta de 
l'església i podria ser que s'hagués 
enfonsat o bé que el propi terreny hagi 
cedit. Són suposicions ja que la última 
vegada que l’aigua va deixar veure totes 
les runes, la part de l’església estava 
molt malmesa.  
Fa 15 anys ja es va fer la consolidació 
de tot el campanar per dins, per evitar 
que caigués. Es va fer un massissat a    
l’ interior  amb formigó. 
 
El que preocupa en aquests moments i ara que farà els 50 anys de 
la inauguració del pantà, és que degut a la situació econòmica de la 
Generalitat i de l’ACA, si s’hagués de fer una actuació d’urgència  no 
hi haurien els recursos econòmics per fer-ho.  
 
El campanar de Sau és molt més que el termòmetre de la sequera, 
és la icona que identifica el municipi, però també el record del poble 
de Sant Romà que hi trobem sota les aigües.  
 
L'església de Sau fou consagra l’any 1062 i va quedar molt 
deteriorada a causa dels terratrèmols de l’any 1425. El temple va 
conservar els murs romànics amb els arcs llombards. La construcció 
del pantà va despoblar tota la vall que va quedar submergida a l’any 
1963. Aquest proper any es celebra el cinquantè aniversari.  
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El Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 
2012 contempla una disminució de la partida per a 
Polítiques Actives d’Ocupació per a les comunitats 
autònomes en un import del 56,92%. A Catalunya 
representa més de 252 milions d’euros. 
En una situació de crisi global, aquest Ajuntament 
considera prioritari promoure accions de protecció 
per als col·lectius més vulnerables, entre les quals 
es troben les persones amb discapacitat o trastorn 
mental amb especials dificultats d’inserció al mercat 
de treball.  

L'equip de govern de l'Ajuntament de Vilanova de 
Sau ha decidit, atesa la crisi econòmica que afecta 
al país, que l'any 2013 no apujarà els seus impos-
tos als ciutadans. L’intenció és oferir els mateixos 
serveis evitant augmentar la càrrega impositiva als 
ciutadans. Es mantindrà el fraccionament de l'IBI 
(contribució) per tothom qui el tingui domiciliat realit-
zant-se el primer pagament a juny i l'altre al novem-
bre.  
Per altra banda la demanda de serveis socials ha 
augmentat en el nostre municipi, i l’Ajuntament ha 
hagut de fer ajudes d'urgència social i del banc 
d’aliments a través de Creu Roja. En aquest tipus 
d’ajut és el propi ajuntament que suporta les costes, 
a través del Consell Comarcal amb les quotes que 
es paguen per formar-ne part, o bé amb recursos 
propis. 

Està oberta la preinscripció del curs 
d’informàtica  d’aquest any, el preu 
simbòlic és de 5€ per inscripció. Els 
continguts es faran en funció del 
nivell assolit pels alumnes en els 
cursos anteriors i es determinarà un 
primer o segon nivell en funció de la 

demanda. Les classes començaran al novembre. 
Places Limitades. Preu d’inscripció 5 euros. Curs: 
Gratuït (subvencionat per l'Ajuntament i la Diputació 
de Barcelona). Termini d’inscripció fins el dia 26 
d’octubre.  
Horari de 19,45,00 a 21,45 H. Dilluns o Dimecres. 
Durada: Pendent d’inscripcions.  
Per inscripcions i més informació truqueu 
(938847006) o dirigir-vos a l'Ajuntament. 

La proposta presentada per l’alcalde és 
l’adhesió amb plenitud de drets i 
obligacions, a l’organització especial 

Osona Turisme del Consell Comarcal d’Osona 
com a òrgan de participació per a la promoció del 
turisme en el territori de la comarca d’Osona,         
l’assessorament als ens locals i aprovar una 
despesa, per enguany, per import de 165,00 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3.226.99 
del pressupost de despeses vigent. 
Es designa a la senyora Ivet Font Font, regidora 
de Turisme com a representant d’aquest municipi 
per a formar part del Consell General de 
l’organització especial Osona Turisme. La proposta 
és aprovada pel consistori municipal 
 
Osona Turisme és constitueix amb els municipis 
adherits, les persones designades com a membres 
del consell assessor, el representant de Vilanova 
de Sau i del territori Vall de Sau Collsacabra és 
Josep Company regidor de Sant Julià de 
Vilatorta i aprova el seu pla d’accions per la resta 
del 2012 el dimarts dia 16 d’octubre. 

Adhesió a l’entitat Osona Turisme Moció en defensa de les polítiques actives per a 
les persones amb discapacitat. 

El dia 29 d’octubre a les 14:15 hores es farà el 
sorteig dels membres de les meses electorals 
per les eleccions al Parlament de Catalunya del 
dia 25 de novembre de 2012. 

Subvencions al Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015” de la Diputació de Barcelona 

Aquests són els quatre 
projectes que s’han presentat 
per  les subvencions de la 

xarxa de la Diputació de Barcelona per les quals 
l’Ajuntament demana suport econòmic. En funció 
de l’ajut i de les previsions de pagament és licitaran 
i s’executaran les obres 
 
 Urbanització del Passeig Jacint Verdaguer i 

rotonda entrada del poble. 
 Sistema de sanejament natural de les aigües 

residuals del municipi.   
 Reforma de local municipal als baixos de 

l’Ajuntament.  
 Repintat de la coberta de la pista poliesportiva 

municipal. 

El programa Desendollat del 
Consell Comarcal d’Osona, 

tracte de quantificar els consum en kilowatts que 
gasten les escoles de primària i secundària fora 
dels horaris normals de classes. A l’escola de 
Vilanova ja s’han fet les primeres intervencions per 
posar en marxa el programa.  
A partir d’un sistema informàtic i de sensors se sap 
quan per exemple, els ordinadors s’han quedat 
engegats durant la nit, o hi han consum alts o fora 
del normal. Als Mestres al matí els apareixerà una 
alarma que anunciarà un exès de consum fora de 
l’horari habitual de classe. 

Curs d’informàtica 2012-2013 

Festes locals pel 2013 
Dijous 28 de Març- Dijous Sant 
Dilluns 20 de maig - Segona Pasqua 

“Desendollat: amb energia, aprèn i estalvia” 

Any 2013 congelació d’impostos i taxes 



Explicacions de les tècniques del taller  

El dimecres 18 de juliol a les quatre de la tarda es va fer una 
xerrada taller, a la sala d’ordinadors de l’Ajuntament. Aquesta 
va ser una activitat explicativa i participativa que pretén sensi-
bilitzar i prevenir les relacions abusives en l'àmbit de la parella 
entre els i les joves, per tal de reconèixer i promoure valors, 
actituds i models relacionats igualitaris. 

Les persones destinatàries d’aquesta activitat van ser els ado-
lescents. El taller es va fer per dues tècniques del Vic dones i 
del SIAD Osona. És una de les activitats de l’Àrea d’atenció a 
les persones de l’Ajuntament de Vilanova de Sau. Dins del Pla 
de dinamització juvenil. 

El dia 4 d’octubre van començar de nou 
els tallers per a la gent gran. Aquest any 
no s’ha posat edat per facilitar que hi 
hagin més persones amb ganes de pas-
sar un matí entretingut i divertit on la 
Berta Caselles la dinamitzadora us farà 
treballar però també riure. Aquest taller 
està subvencionat per l’Ajuntament.  

Participants dels tallers del passat curs 
mostrant els pendons que van elaborar per 
la Fira d’herbes remeieres. 

Comença un nou curs escolar 2012-2013 

Xerrada jove: Prevenció de les relacions abusives 

Els joves van de càmping a Cala Montgó 

Comencen els taller de Dinamització per a la gent gran 

 
El dia 12 de setembre puntualment va començar el nou 
curs escolar 2012-2013. Aquest any comptem amb 21  
alumnes repartits en els tres cicles 10 a infantil, 6 a 
inicial i 5 a cicle superior.  
També hem de dir que tenim nens de Folgueroles a la 
nostra escola,benvinguts! Els mestres són Imma Bertran  
la directora, Montserrat Arumí, i el mestre en Gilbert. 
 

La colla jove dels petits de Vilanova van anar de 
càmping els dies 22 al 26 d’agost, a l’Escala. Va ser 
una iniciativa pròpia dels mateixos joves i avalada 
pels pares que van ser informats en una reunió prè-
via el dia 17 d’agost. L’experiència de marxar sols i 
conviure junts es va valorar com a molt positiva, no 
va haver cap incident.  

 

Quatre dies de convivència fora de l’ambient familiar 
i tenir la cura i el manteniment dels bungalows de 
l'elaboració dels àpats, compartir el petit bungalow, 
els van fer valorar a la tornada: que bé s’està a ca-
sa. La llibertat també porta inclosa part de responsa-
bilitat, que moltes vegades oblidem i només la tro-
bem a faltar quan no hi és. 

Bungalow de les noies Bungalow dels nois  



 

 

 

         
 

9 de setembre  29ª edició de la Travessia al pantà  
Jordi Bosch i Aida Beltran guanyen la travessa a Sau. La 

prova organitzada pel Club Natació Vic - ETB amb la 

col·laboració del Club Nàutic Vic-Sau i amb el suport de 

l’ajuntament de Vilanova de Sau va aplegar 210 neda-

dors. 

23 de setembre Caminada Popular de la Vall de Sau 

10 anys de caminades per la Vall de Sau. Un total de 169 

participants en la desena caminada Popular. El recorre-

gut planer i el bon temps van fer que fos tot un èxit de 

participació.   

22 de setembre 10ª Sardinada Popular  
Prop de 300 persones van trobar-se a la pista poliesporti-

va per acomiadar l’estiu. El menú: sardines, cansalada, pa 

torrat, begudes i postres al mòdic preu de 6 euros. Orga-

nitzat per <<La gent que vol passar-ho bé>>. 

Del 4 al 15 d’agost Festa Major 2012 
Les novetats d’enguany han estat: la disco mòbil i la festa  

d’estiu a la piscina, les olimpíades boges, tast de vins i de-

mostració de tall de pernil. Entre les més tradicionals tam-

bé van tenir gran èxit el campionat de parxís amb 57 perso-

nes inscrites, el ball de festa Major, la nit d’humor, i la gran 

quina popular.  

7 d’octubre Viu el parc a Vilanova.  
Taller de Circ  amb Viu i Riu als Vernets de ca la Marta.  

Diferents activitats com equilibris, malabarismes, inflables 

i altres proves van posar de relleu les capacitats de cada 

un de nosaltres. L’Ajuntament va col.laborar en aquesta 

festa aportant un pica pica amb coca i xocolata també es 

van repartir samarretes pels més petits.  

23 setembre  Racons del bandoler  

48 parelles van participar en la cursa d’orientació en   

caiac al pantà de Sau. 



 

 

 

         
 

 

 
             

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deu anys,  deu excursions 
Us en recordeu quan vàrem anar a... 

21-05-2002 Vall de Núria. 
Ja fa 10 anys de la primera sor-
tida organitzada per l’ associa-
ció de turisme de Vilanova de 
Sau,  es va anar en cremallera 
a Núria, es va fer la visita de tot 
el recinte i els museus, de la 
mà del bon amic Rafa. Es va 
pujar en telefèric del “Pic de   

L’àliga”, el dinar al Restaurant del Monestir i la tornada al 
vespre.   

31-07-2004 Fòrum de Barcelona 

La segona i obligada va ser 
amb motiu del Fòrum de Barce-
lona, va ser molt interessant 
conèixer les instal·lacions i ex-
posicions, una hostessa de la 
organització ens va fer de guia 
durant tota la jornada. 

08-04-2008 Mont Sant Benet 

Aquesta vegada, i en motiu del  
recent inaugurat Mont Sant Be-
net a Sant Fructuós del Bages, 
va ser un gran descobriment, 
visitar el conjunt romànic del 
Monestir desprès de la restau-
ració; la casa renaixentista del 

pintor Casses, dinar al restaurant, culminat a l’aula de la 
cuina dels sentits “Alicia” taller de Ferran Adrià.  

20-10-2009 Besalú -Garrotxa 

Vàrem proposar la sortida, 
aquesta vegada a la Garrotxa 
amb l’esmorzar a l’hostal de 
l’Os de les Presses, a la Fage-
da d’en Jordà amb tartana, el 
Tren dels Volcans, Olot , dinar i 
visita guiada al Besalú Medieval 
i el “micvé” jueu. 

10-05-2010 Montserrat 

No podia faltar la visita a Mont- 
serrat, amb autobús fins a Mo-
nistrol i amb el cremallera fins 
el Santuari, Cant de l’escolania, 
visita, dinar al restaurant del 
monestir, compra a les pageses 
de la plaça mel i mató i tornada. 

 

16-05-2010 Cerdanya 

Aquesta vegada va tocar a la 
Cerdanya, amb “shopping” al 
mercat de Puigcerdà, dinar al 
Club de patinatge sobre gel, 
visita a Llívia, Font Romeu, el 
forn solar i la ciutat emmuralla-
da francesa de Mont Louis. 

19-10-2010 Montblanc, Santes Creus “Ruta del Cister” 
 
Aquesta vegada hem triat la 
ruta del Cister, amb la visita 
obligada del monestir de San-
tes Creus, Montblanc medieval. 
Es va anar a dinar el restaurant 
Pergamí i tarda complerta amb 
visita al museu de la Pagesia 

de Catalunya, a la ciutat d’Esplugues de Francolí.  

15-05-2011 L’Empordà  

Ara toca l’Empordà, es va  
passejar per la badia de Ro-
ses, Empuriabrava (la Venècia 
catalana), visita guiada al mu-
seu Dalí, dinar a Can Duran 
amb visita al menjador on dina-
va Dalí, visita a casa seva, 
visita al museu de les joguines, 
gelat a la plaça i tornada. 

09-10-2011 Barcelona, Parlament de Catalunya 
 i “El Molino” 

Com no! visita a la “City”, Bar-
celona. Matí al parlament de 
Catalunya, la Ciutadella, dinar 
al “Monchos” del passeig de 
Gràcia. A la tarda museu Na-
val, veler Santa Eulalia, anco-
rat al moll de la fusta i fi de fes-
tes al Music Hall “El Molino”. 

 

15-05-2012 Delta de l’Ebre 

Aquesta vegada una mica 
lluny, al Delta de l’Ebre, però 
va valer la pena, una visita cul-
tural i pedagògica de les mans 
d’en Manel, guia del Parc Natu-
ral, amb explicació prèvia a la 
sala de projecció, visita al mu-

seu i el dinar de marisc i paella al restaurant Casa Nuria, 
immillorable! Posterior passejada amb vaixell per la des-
embocadura de l’Ebre i tornada cap a casa, un pèl tard 
però va valer la pena! 

Creiem que tenim consolidada aquesta acti-
vitat turística de familiarització pels amics i 
veïns de Vilanova, és molt important per co-
nèixer i aprendre dels llocs d’interès que visi-
tem i passar plegats tot un dia. La bona notí-
cia és que hem tingut que ampliar l’autobús. 

Agraïm a l’Ajuntament la seva col·laboració, encara que li 
suposi una mica més de despesa, està encantat amb 
aquesta activitat lúdica i cultural i els organitzadors també 
de preparar-les. 

Així que us animem a venir i gaudir d’un dia d’esbarjo i 

convivència per les nostres estimades terres catalanes. 

Fèlix González Aranda, 

President de l’Associació de Turisme 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   El dia 7 de juliol més de cinquanta persones van 

participar en la festa d’aquest any. Com a novetat el 

dinar es va fer obert a tots les persones que van vo-

ler. El restaurant Sau Vell va ser el responsable de 

servir-lo a un preu de 25 euros. Bons entrants, un bon 

plat de peix, begudes i postres. Els responsables va-

loren l’acte com a molt positiu, tancar la temporada 

amb aquesta festa i amb un recompte de 341 porcs 

senglars morts. 

 

         Foto del dia de la junta de tancament. 

 

   El dijous dia 27 de setembre 2012 es va fer l’última junta 

general del Consorci per a la Promoció Turística Vall de 

Sau Collsacabra. Aquest consorci, constituït el 26 de març 

de 1998, inicialment per la Diputació de Barcelona, ajunta-

ments de Rupit i Pruit, Santa Maria de Corcó,Tavèrnoles, 

Tavertet i Vilanova de Sau i l’Associació d’Empresaris de 

Turisme de la Vall de Sau Collsacabra, el 2 de març del 

1999 va aprovar la integració de l’Ajuntament de Folguero-

les, i posteriorment, l’any 2004, la integració de l’Ajunta-

ment de Sant Julià de Vilatorta. 

 

   La Diputació de Barcelona va aprovar l’acord de separa-

ció d’aquest Consorci el 26 de juliol de 2012, així com d’al-

tres consorcis de la província de Barcelona. 

   Davant la difícil situació econòmica en què es troba 

aquest consorci com a conseqüència de la crisi actual, que 

afecta directament les entitats públiques, les quals han de 

retallar les seves aportacions, i la separació de la Diputació 

de Barcelona, els ajuntaments que integren el consorci no 

poden assumir el finançament del mateix. 

 

   I després de diverses reunions amb els alcaldes es deci-

deix iniciar el procés de dissolució del consorci per con-

sens totalitari, ja que no pot continuar per l'incompliment de 

la finalitat per la qual es va constituïr: El foment del turisme 

i les activitats que el complementen. Davant d’aquesta rea-

litat, es procedeix a la seva dissolució per acord unànime 

de totes les parts. 

   Malgrat haver pres aquesta decisió, la totalitat de les per-

sones que han integrat aquest consorci durant 14 anys, 

han dut a terme una feina que sempre quedarà al territori: 

la creació d’una destinació turística, la comunicació física 

de pistes forestals, recuperació de camins, senyalització i 

la més important, la cohesió de les persones que l’integren. 

   Des dels seus inicis amb en Rosendo de Fussimanya a 

Tavèrnoles; en Fèlix del càmping El Pont de Vilanova; en 

Toni Molina alcalde de Tavertet; en Ton Albes, secretari de 

Vilanova; en Jaume Orra, alcalde de Vilanova i en Prieto 

de la Diputació de Barcelona van pensar i crear una idea: 

cohesionar els territoris que envoltaven el pantà de Sau i 

aprofitar els seus recursos turístics. Més tard es van afegir 

altres municipis com Rupit i Pruït, l’Esquirol, Folgueroles i 

Sant Julià. 

   Des de llavors fins avui han passat moltíssimes persones 

pel Consorci: les tècniques l’Estel, la Lídia, la Pili, l’Anna, 

en Raúl, la Cris, la Laura. Els secretaris en Ton i en Pere. 

Les administratives la Marta i la Rosa. Els Presidents Ro-

sendo, Belinda, Oriol Tafanell, Mila. Als alcaldes i regidors 

components de la junta i moltes altres que segur que em 

descuido, però sobretot les empreses que heu cregut en 

aquest projecte durant tant de temps, a tots vosaltres vo-

lem donar-vos les gràcies. 

    Al territori hi ha un abans i un després d’aquest Consor-

ci, que hem tingut la sort de conèixer, que estimem i que 

hem de saber mantenir, d’una altra manera, amb un altre 

format amb els mínims recursos, però mantenir-lo perquè 

hi ha un lema que sempre ha estat constant en totes 

aquestes persones i que sempre ens ha unit “ La força de 

la natura”. 

Mila Martínez Adàn, 

Presidenta del Consorci Vall de Sau Collsacabra 

                            

     

Desprès de ser reconegut a la Tor de França i a Vila-

nova de Sau, finalment la ciutat que l’ha vist néixer, 

Vic, li ret un emotiu homenatge. 

La seva filla Sabina, els amics Lluís Serrano i Anton 

Carrera, l’alcalde de la Tor de França i l’exalcalde de 

Vic Pere Girbau van intervenir durant l’acte per glos-

sar la figura de Bofill. La seva filla recordava que 

sempre l’havien considerat un pare diferent, mentre 

que Anton Carrera elogiava la seva pintura. Ingrid Bo-

fill tancava els parlaments per boca del seu pare: No 

espero res, no tinc por de res, sóc lliure ( Nikos Ka-

zantzakis). 

El consorci turístic de Vall de Sau Collsacabra 

Vic homenatja Fidel Bofill el dia 2 d’octubre 

Festa de la Societat de Caçadors de Vilanova 

Foto: Àdria Costa Osona.Com 



 

 
 

 
TINC UNA PÀTRIA QUE 

PLORA  
 
Tinc una pàtria que plora 
i que ve d’un difús miratge 
escrit amb l’eco llunyà 
de glòries passades, 
rosegons d’ahir perduts. 
 
El record que resta ara 
és la més negra i trista 
de les desesperances. 
 
Gresol que fou de grans gestes, 
la meva pàtria ufana 
tristament s’està morint 
ara just a bell trenc d’alba, 
tot febrosa la mirada. 
 
Pàtria a tots oberta 
estimulava sentiments 
tot dient fines paraules 
de sincera plenitud 
tothora hospitalàries 
mentre el lleó de l’estepa 
feroç i atent s’atansava 
promulgant sòrdides lleis 
per la força alterades 
amb llargues urpes de mort 
i falses dolces rialles. 
 
La dolça pàtria que plora 
té pupil·les de maragda. 
 
La meva pàtria espera 
poder ser alliberada. 
 
El temps i la mort es miren i 
esclaten de grans rialles. 
 
La meva pàtria petita 
reinventa enamorada  
noves terres de llibertat, 
cels blaus d’alta volada 
i amb passions de reconquesta 
nous paradisos encara. 
 
La meva pàtria plorosa 
revifa les esperances. 
 
La meva pàtria s’enyora, 
somia i  és viva encara. 
 

Fidel Bofill 

Calendari d’activitats de tardor 
 

7 d’octubre Viu el parc de les Guilleries-Savassona 

20 i 21 d’octubre conferència Micològica i Caça del bolet 

23 d’octubre Excursió de tardor a l’Alt Empordà 

31 d’octubre Castanyada Popular 

2  desembre Aplec de Sant Andreu de Bancells 

Finals desembre teatre infantil pels alumnes de l’escola de Vilanova 

Calendari Bibliobús 

A partir del gener del 2012  
 

Servei l’últim divendres de cada 
mes en horari de tarda, 

de 16 a 19 h 
 

26 d’octubre i 30 de novembre 
 

Servei amb el Bibliobús Guilleries 
Tel. 616 978 825 

b.guilleries@diba.cat 
 

http://bibliotecavirtual.diba.cat 
Disculpeu les molèsties 

Calendari de la deixalleria mòbil i 
la caixa d’andròmines  any 2012 
 C. andròmines 
 4art dissabte 

parell 

Deixalleria 
4art dissabte  

imparell 

febrer: 25 i 26 gener: 28 i 29 

abril: 28 i 29 març: 24 i 25 

juny: 23 i 24 maig: 26 i 27 

agost: 25 i 26 juliol: 28 i 29 

octubre: 27 i 28 setembre: 22 i 23 

desembre: 22 i 23 novembre: 24 i 25 

 
GASPAR DEVESA CASTELLS 

24-11-1948 
06-09-2012 

 
I tan mateix la vida continua. 

Plourà, i desprès podrem altra vegada 
concentrar en l’horitzó tota la força del 

turment i del foc, perquè s’exalti 
l’esperança i el temps tingui una clara 

dimensió de goig i de tendresa. 
 

Miquel Martí i Pol 
 

Oficina mòbil de Consum (OPIC) 

El dilluns dia 10 de setembre d’onze 
a una del matí l’oficina mòbil provin-
cial de la Diputació de Barcelona va 
estar a Vilanova de Sau. 
Aquest servei està destinat als ajun-
taments que no disposen de serveis 
municipals de consum i té com a fi-
nalitat bàsica la defensa dels con-
sumidors i els seus drets. Formen 
el servei de l’OPIC la bústia del con-
sumidor, amb seu a l’Ajuntament, 
que recull les consultes dels ciuta-
dans i l’oficina mòbil formada per vuit 
unitats mòbils que regularment es 
desplacen per atendre les consultes 
directament.  

Dia Internacional per la no vio-
lència vers les dones. 25 novem-
bre. Inauguració de l’exposició de 
Cartells del concurs de Vic SIAD 
dones el dissabte 3 de novembre 
a les 5 de la tarda. És passarà la 
pel·lícula TE DOY MIS OJOS, i és 
llegirà el manifest per la no violèn-
cia del dia 24 de novembre.  
Es podrà visitar del dia 1 al 30 de 
novembre a l’Ajuntament de Vilano-
va de Sau. Recordem que Wioleta 
Cepowska, va guanyar el concurs 
de Cartells " Per la eliminació de la 
violència vers les dones" del Con-
sell Comarcal d’Osona i és veïna 
de Vilanova de Sau. 

EXPOSICIÓ DE CARTELLS  

Obra guanyadora del concurs 


