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 Alcaldia 
 

Sembla que era ahir que encetàvem un any nou i ja el tenim passat !  
Aquest any 2013 ha estat un any difícil per a molts, però també per a 
l’Ajuntament, ja que hem fet els deures però sembla que els que hem fet 
bé les coses siguem els dolents. Tot i aquests temps difícils creiem que, 
com Ajuntament i que la feina que ens toca fer és servir els nostres veïns, 
no ens ha anat del tot malament.  
Enguany hem pogut celebrar el 50è aniversari del pantà; han estat una 
sèrie de dies i d’actes que ens han permès que el municipi de Vilanova de 
Sau fos notícia a molts mitjans de comunicació del país i hem tingut una 
repercussió mediàtica que ha fet que moltes persones vinguessin a visitar 
les nostres contrades. 
El moment més mediàtic va ser el nostre salt a la televisió amb el progra-
ma de TV3 “Divendres”. Jo només vull donar les gràcies a tots el veïns i 
veïnes, a restaurants i allotjaments del poble i a tota la gent, ja que no vol-
dria deixar-me cap de les persones que hi va col·laborar. Sense tots vos-
altres res hagués estat possible. Crec que va ser una setmana molt diver-
tida i no patiu que ja estem treballant en un CD de record per a tothom (no 
ens n’hem pas oblidat !). 
Ara ens toca encarar un nou any i esperem que sigui molt millor per a tot-
hom; que sigui un any que ens perme-
ti poder fer alguna obra per seguir 
mantenint un poble endreçat. 
Vull desitjar-vos unes bones festes i 
que tingueu un bon any 2014 ! 

I esperem que els reis, que com cada 

any vindran de la mà dels Camarro-

jos, ens portin molts regals! 

L’alcalde, 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) 

Nova Web 50è aniversari    

www.pantadesau.cat 



 

 
 

 
Des del Servei d’Assistència a la Gestió 
econòmica Local de la Diputació es 
porta a terme cada any un informe de 
diagnosi econòmica i financera del 
municipi. En el de l’exercici liquidat del 
2012 el nostre ajuntament complia amb la norma 
d’equilibri pressupostari, regla de la despesa i 
endeutament. A tots els conceptes se'ns aplica un 
semàfor verd que vol dir que financerament està tot 
més que correcte. Els romanents de tresoreria han 
donat un resultat positiu. 
En el finançament bàsic estem dins la mitjana.  El 
cost que els usuaris paguen pels serveis està per 
sota del cost real, el qual l’assumeix l'Ajuntament.  
Els recursos generats nets, estan per  sobre  de la 
mitjana donant un equilibri de gestió ordinària 
adequat. Per la qual cosa estem en desacord 
totalment amb la nova Llei Orgànica 2/2012 de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera. Com Ajuntament podem dir que en 
aquest moments garantitzem  la sostenibilitat del 
nostre municipi.  
 
 

Mila Martínez regidora d’hisenda 

Neteja del torrent de la Polleda i dels Vernets de ca la Marta. 
Obres d’endreçament del sector de barbacoes del Campanar de Sau 

Passera sobre el torrent de la Polleda 

Informació regidoria d’Hisenda 
El president de la Diputació de Barcelona visita 
l’Espai Natural Guilleries-Savassona 

El dia 8 de novembre el President va visitar els dife-
rents municipis de l’Espai Natural, es va interessar 
molt a Vilanova de Sau, per l’experiència de la calde-
ra de biomassa, que s’està implantant en tots els 
parcs. “En tots hi ha coses molt interessants, i aquí 
per descomptat que també." Aquest és el primer ba-
lanç que ha fet el president de la Diputació de Barce-
lona, Salvador Esteve, de la seva visita a l'espai Na-
tural Guilleries-Savassona. 

Salvador Esteve, Sr. Carreres i  els alcaldes de l'Espai 
Natural. Foto: Diputació de Barcelona 

Subvencions de Diputació de Barcelona 2013 
Xarxa de municipis 

Nom Actuació Import concedit Centre Gestor 

Natació extraescolar 1.926,00 Oficina d’activitats esportives 

Caminada Popular de la Vall de Sau 1.129,00 Oficina d’activitats esportives 

XXII Fira d’herbes remeieres i productes 
artesans 

4.000,00 Servei de Comerç Urbà 

Polítiques locals de joventut i de participació 
ciutadana 

3.400,00 Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 

Millora de l’enllumenat interior i programació 
als equipaments municipals 

2.000,00 Of. Tècnica del Canvi Climàtic i Sostenibilitat 

Total Concedit 12.455,00  euros 

L’Ajuntament vol revaloritzar i netejar els entorns del Torrent de la Po-
lleda més immediats al poble per potenciar el seu l’interés paisatgís-
tic. Per això i conjuntament amb l’Espai Natural de les Guilleries Sa-
vassona i el conveni signat entre DIBA i l’Obra social la Caixa s'es-

tan fent unes actuacions destinades a la recuperació del torrent i la 
revalorització de les hortes que tradicionalment existien en aquest in-
dret. L’objectiu és executar treballs forestals de millora i neteja que 
redueixin la càrrega de combustible i permetin la consolidació del 
bosc de ribera. Així com la recuperació de la zona d’horta existent. 
 
També durant l’estiu es van executar una part de les obres previstes 
a la zona de les barbacoes del pantà de Sau, per endreçar i secto-
ritzar l’espai; la delimitació dels espais d’aparcament amb una zona 

per turismes i una per autocars. S’ha construït un mur de pedra de 
separació. A la zona de taules de pícnic s’hi ha posat una font d’aigua 
potable i  Contenidors de deixalles. Queda pendent la construcció 
d’un petit edifici de serveis que està previst pel 2014. Aquestes obres 
s’han fet conjuntament l’Obra Social la Caixa i l’Espai Natural. 

Aparcament de la zona de barbacoes 



 

 

Comença un nou curs i amb ell, el taller de dinamit-
zació per adults, els dijous de 10 a 12, indepen-
dentment de l'edat, només s’ha de tenir ganes de 
passar una bona estona realitzant manualitats i 
tallers diversos.  
Berta Caselles, la monitora, estarà un any més diri-
gint-lo. Aquesta vegada han preparat els guarni-
ments de l’arbre de Nadal que hi ha al balcó de 
l’Ajuntament. També donem la benvinguda a dues 
noves usuàries.  
El taller és gratuït, i el cost l’assumeix l’Ajuntament. 
 
Moltes gràcies i bon Nadal! 

Taller infantil de Nadal  

Tornen els tallers de dinamització Projecte de dinamització,  juvenil 2013-2016 

Les participants del taller preparant la decoració 
nadalenca. Foto: Ajuntament 

Una vintena de nens i nenes van participar en el ta-
ller de Nadal que Sílvia Grau va dirigir de manera 
voluntària el dissabte dia 7 de desembre a la sala 
polivalent de l'Ajuntament, la convocatòria va ser tot 
un èxit, mainada i pares van gaudir allò més amb les 
manualitats que van elaborar: Una original carta als 
reis, nadales, imans... 

 

 
Nens i nenes participants del taller de dissabte. 

Curs d’informàtica 2014 

Tallers de Música interior 

Durant aquest any s’ha estat treballant en el  Pla Lo-
cal de Joventut de Vilanova de Sau que va ser 

aprovat per unanimitat pel consistori municipal. 
Les línees bàsiques d’actuació han estat la realitza-
ció d’accions que fomenten la participació i la cohe-
sió dels joves del municipi; accions de millora del  
seu desenvolupament integral, concretament s’ha fet 
el suport a l’associació els Camarrojos en l'organitza-
ció de festes i esdeveniments populars i juvenils co-
hesionant el grup i treballant en el relleu generacio-
nal. El Vilanova de Sau 2.0. ha acostat el consistori, 
els joves i els tècnics a través d’una plataforma digi-
tal: el grup privat de Facebook. La dinamització dels 
locals joves i les diferents reunions han permès fer 
un seguiment, i parlar sobre necessitats i inquietuds, 
entre tots s’ha acordat de fer una sortida a finals de 
desembre. 
La tècnica Mariona Vilar continuarà fent el segui-
ment del projecte durant el 2014, gràcies al projecte 
comarcal de tècnics compartits de joventut, del Con-
sell Comarcal d’Osona. 
 
 
 
 

 
 

Des del mes d’octubre és fa una nova activitat física 
al poble, es tracta d’uns tallers on cos i ment es tre-
ballen conjuntament a través de la música. Inicial-

ment es van oferir dos sessions gratuïtes de prova. 
Els imparteix Irene Boixeda a la sala polivalent de 
l'Ajuntament els dijous a la tarda. 
 
 
 
Aquest any es vol tornar a posar en marxa el curs 
d’informàtica, fins ara era casi gratuït, gràcies a un 
ajut que rebia l’Ajuntament de Vilanova, però en-
guany, ha causa de les retallades, aquest ajut no ha 
estat concedit. Tot i això l’Ajuntament creu interes-
sant continuar-lo amb un petit cost de 40 euros per 

alumne esperem que hi vulgueu participar, les ins-
cripcions les podeu fer a l'ajuntament al telèfon 
938847006.  
 
Temari: Curs d’aprofundiment en Photoshop 7. 
Docent: Josep Armengol Medina 
Durada: 15 hores 
Data d’inici: 15 de Gener de 2014 
Data de finalització: 19 de març 2014 
Horari: dimecres de les 19,45 a les 21,15 
 
Els continguts proposats son la gestió de fitxers, co-
piar, moure, utilització de diferents dispositius; orga-
nització de les imatges; repàs d’eines de treball de 
selecció; transformacions; exercicis de composició: 
treball amb capes; restaurar imatges; eines 
d’ajustaments de les imatges, treball amb corbes, 
efectes i filtres. La metodologia serà a través de pro-
jectes i pràctiques.  
Esperem el vostre interès! 
 

 Ivet Font, regidora 



 

 

Del 10 al 18 d’agost la Festa Major 2013, els actes més 
significatius han estat la Cercavila i Batucada, on tot el 
poble va sortir a acompanyar la banda d’en Pere 
Botero, la segona edició de les olimpíades boges, el 
parxís a la pista poliesportiva de nit i la tradicional quina 
que és l’acte que aplega més gent per la importància 
dels premis a guanyar. L’últim dia es va fer el concert 
d’en Pep Sala, que es va ajornar per pluja fins el 28 de 
setembre. 

28 de juliol arrossada popular del 50è aniversari del 
pantà de Sau. Van Assistir més de cent persones. 
També els mitjans de comunicació hi van ser presents, al 
telenotícies vespre de TV3 es va fer un reportatge. El 
càtering va ser servit pel Graller Rialler. 

21 de setembre sardinada popular organitzada pel 
grup de Gent que vol passar-ho bé, com cada any i ja en 
van 11 es va fer el comiat de l’estiu.  

22 de setembre IV cursa de caiacs Racons del bando-
ler els guanyadors Òscar Casas i Xavi Quintas. 

17 de novembre excursió de tardor al Garraf, visita al 
Museu del Ferrocarril de Catalunya, dinar típic i excel·lent 
al restaurant la Cucanya de Vilanova i la Geltrú. 

8 de setembre 30ª travessa nedant al pantà de Sau 
amb la presència d’uns 250 nedadors de totes les edats. 
El bon aspecte del pantà i l’alta cota d’aigua van fer que 
les proves s’allarguessin uns 300 metres. Els guanya-
dors: Guillem Pujol i Carla Campo. 

31 d’octubre castanyada popular a la plaça Major, 
sardines, cansalada, coca i castanyes. 



 

 

Espectacle infantil amb Moxi Toxi i “el cofre màgic”, infla-
bles i festa de l’escuma, a càrrec de Diverta. 

El mateix dia 15 es va fer la quina popular, deu sortejos, 
tres dels quals eren especials, el pavelló ple gent. 

Cercavila i Batucada des de les piscines i amb final de 
festa a l’Ajuntament, música i mojitos per començar la 
festa Major. 

El dia 15 Santa Maria es va fer el tradicional homenatge 
a la vellesa, al parc de l'església, pca pica per a tothom i 
l’actuació del mag i il·lusionista Mag Joss. 

Olimpíades boges, per als atletes més sonats del plane-
ta: llançament de mòbil, endrapar “Hot dogs”, xuclar 
flams, campionat de cervesa, equilibri i lluita sobre un 
tauló a la piscina, el més esperat... 

Campionat de parxís, aquesta vegada al vespre a la pis-
ta poliesportiva, els guanyadors Imma Bertran i David 
Quintero 

Guanyadors del XXIV campionat de truc per parelles. 

Com a fi de festa el concert de Pep Sala per celebrar els 
50 anys del pantà de Sau, que es va haver de suspendre 
per la pluja i que es va repetir al setembre, en un format 
més intimista i proper. Els veïns van gaudir d’un 2x1. 



 

Trobada de Camarrojos Viu el parc al Pont de Malafogassa 
 

 
 
 
El passat dia 6 d’octubre, es va celebrar la 8ª edició 
de Viu el Parc en el Pont de Malafogassa, activitat 
organitzada per La Diputació de Barcelona a través 
de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona i 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau.  
 
Amb una nombrosa assistència de públic, es va 
inaugurar a primera hora amb l’activitat ‘de peus al 
riu’ la captura tècnica de fauna a la Riera Major, de 
la mà del biòleg Marc Ordeix i equip, que van 

explicar in situ als assistents les característiques  
morfològiques i d'hàbitat de la fauna del nostre riu.  

Posteriorment, es va inaugurar l’exposició 
BiodiversiTER, en la carpa del Càmping el Pont.  

Aquí es podia veure en varis plafons, la conservació  
del riu preservant el territori a través dels rius i la 
seva fauna. Es va complimentar amb la exposició de 
fauna del Ter de Pere Font.  

 
El grup d’animació ‘Els Farsants’, van portar la 
gresca i la animació durant el matí, fent que els 
petits –i no tant petits- s’ho passessin d’alló més bé.  
Un piscolabis ens va acomiadar les activitats del 
matí amb molt bon sabor de boca.  
 
Per la tarda es va realitzar a la piscina del càmping 
les pràctiques de pesca amb mosca, organitzades i 
dirigides per l’agrupació de pescadors de Vic. 

  

Foto:   Ajuntament de Vilanova de Sau 

Foto: Lidia Mongay 

El dissabte dia 5 d’octubre es va fer una trobada  a 
Vilanova de Sau, 205 persones es van trobar en el 
dinar popular que veïns i amics de Vilanova de Sau 
van preparar a la pista poliesportiva, per recordar 
aquells vells temps. Amenitzat pel grup THE THUR-
SDAY BAND, la banda del dijous, ens va acompa-
nyar amb versions dels mítics anys seixanta. Moltes 
de les persones assistents son nascudes a Vilanova 
i actualment viuen escampades per la comarca i ar-
reu de Catalunya, aquest fet va fer que el retroba-
ment fos molt emocionant, i es va fer la proposta de 
tornar a trobar-se d’aquí un parell d’anys. 

El dissabte dia 26 d’octubre es van celebrar a les 
aigües de l’Embasament de Sau els Campionats de 
Catalunya i d’Espanya de Wakeboard & Wakeskate 
vaixell 2013 amb l’organització de Club Simple Wa-
ke.  El matí s’aixecava amb molta boira però va acla-
rir en un magnífic dia amb temperatures estiuenques 
on  tots els participants van poder fer els seus trucs. 

Foto de família. Fons: Ajuntament 

Campionat de Catalunya i  de Espanya Wakeboard  

Foto: Héctor Urzaiz  

Aplec de sant Andreu de Bancells 

Diumenge dia 1 de desembre es va celebrar la festa 
Major més curta de Catalunya comença a les 4 de la 
tarda i acaba a les 5. Els veïns de Sant Andreu, Sant 
Hilari i Vilanova, la fan possible. Agraïm la bona 
predisposició del senyor Maineke en la seva 
col·laboració. 



 

 
 

Presentació del programa al parc de l'església 

                                       Setmana mediàtica a Vilanova de Sau 

Preparació del programa: Marius Serra, Espartac Peran, 
Tian Riba i l’alcalde Joan Riera 

El programa “Divendres” de TV3 va ser a 

Vilanova de Sau i al Pantà de Sau els 
passats dies 14, 15 i 16 d'octubre per fer-
hi les tardes en directe.  

 
El dilluns ens va acompanyar Màrius Serra amb la seva 

secció “Paraules en Ruta”, on es va repassar la forma de 
parlar i les dites més populars de la zona. Tots els 

Vilanovins hi estaven convidats i van participar de manera 

activa. Vam conèixer més a fons la història de l'Estatut de 
Sau, ja que va ser redactat a les Masies de Roda, amb     l' 
historiador i polític Jaume Sobrequés, i el periodista Tian 

Riba.  
 

El dimarts es va parlar de la cuina del Senglar, Quico de la 
Riba, Lídia del Ferrer, Josep Mª Orra van portar diferents 

plats cuinats amb senglar, van explicar els ingredients i la 
seva elaboració. Seguidament L’Herbolari de Sau va fer una 

explicació sobre les herbes remeieres i les seves 
propietats. 

 
El dimecres es va explicar la història del pantà i dels 
canvis que va portar a la vida del poble, amb Josep Maria 

Solé i Sabaté i diferents persones que van viure la 
transformació del poble. Aquest any, el pantà de Sau 

celebra el 50è aniversari de la seva construcció. 

Seguidament es va parlar de les seves activitats 
turístiques i esportives.  
 

Dijous es va fer un concurs de truites com el de la Fira 
d’herbes remeieres, on Montserrat Comelles va ser la 

guanyadora. La segona part va ser pels pioners de rock el 

grup Sau i Pep Sala com a protagonistes. 
 
El divendres dia 18 d’octubre de 12 a 14 h es va fer el 

programa de radio: Els Optimistes de Catalunya Radio, en 
directe des de la sala Polivalent de l’Ajuntament, es va 

demanar a la directora de l’escola, aprofitant que els nens 
feien “La setmana de la comunicació”, que poguessin 

participar d’un programa en directe des del nostre poble. 
Tots els que volien participar de públic ho van fer. 
 

Divendres dia 18 es va fer un autocar a TV3 pel 

programa “Divendres” un grup de 55 persones van assistir 
de públic als platós de TV3, en representació de Vilanova de 
Sau, veïns i veïnes, van veure tot el programa en directe.  

Si voleu tornar a veure els vídeos del programa estan a la 

pàgina web municipal www.vilanovadesau.cat 

Divendres el vilanovins al plató de TV3  

Preparació del programa la cuina del Senglar i les herbes 
remeieres de la vall de Sau 

Concurs culinari anual i que es va reproduir al costat de 
Pep Nogué  



 

 

T’imagino 
 
T’ imagino prop meu 
En la ficció d’un somni 
Estirada a la sorra 
Amb gest femení 
De prompta nuesa. 
 
T’imagino volant 
Vestida amb un núvol.  
 
T’imagino dansant 
Sobre l’aigua del mar 
Sempre blau i ferotge 
Que es menja la lluna. 
 
Es desfà l’encanteri 
I el meu cor resta somnis, 
Fredament malalt. 
 
Sento espasmes d’amor 
Quan l’espera és tant llarga 
 
 

Fidel Bofill 
 
Aquest poema ha estat publi-
cat amb el consentiment de la 
família Bofill. 

 

                           Calendari d’hivern 

 

17 de desembre, teatre infantil   

5 de gener, cavalcada de reis 

27 de febrer, dijous gras  

8 de març, ball de carnestoltes 

27 d’abril, Diada de Sant Jordi 

11 de maig, caminada popular de Sau 

Coincidint al últim dia de visites a la presa, dissabte dia 14 de desembre 
L’alcalde Joan Riera i la regidora Mila Martínez reben una delegació xi-
nesa a les instal·lacions de la presa de Sau. Els set representants de 
L’oficina de control de l’aigua i prevenció de sequeres, del Ministeri de 
l’Aigua de la Xina van fer la visita guiada a l’interior de les galeries i van 
visitar l’exposició dels 50 anys de l’aniversari. L’expedició venia de Ma-
drid on també van visitar una presa i desprès de la visita al nostre muni-
cipi continuaven el viatge cap a Barcelona. Van lloar el paisatge i van 
interessar-se per les explicacions que el personal de l’ACA van fer a tra-
vés de l' intèrpret, del funcionament del sistema de regulació de caudals.  
 
Prop de 1000 persones han visitat les instal·lacions de la presa i una 
quantitat superior 
h a n  v i s i t a t 
l’exposició que hi 
ha al Mirador de 
Sau. L'augment de 
consultes i visites 
turístiques fa refer-
mar la intenció que 
té l'Ajuntament en 
mantenir el punt 
d’informació situat 
en el Mirador de la 
presa. 
 
 

Visita d’una delegació xinesa a la presa de Sau 

 
 
 

Calendari de la deixalleria mòbil i 
la caixa d'andròmines any 2014 

Deixalleria  
4 art dissabte  
del mes parell 

C. andròmines 
4 art dissabte  
del mes imparell 

febrer: 22 i 23 gener: 25 i 26 

abril: 26 i 27 març: 22 i 23 

juny: 28 i 29 maig: 24 i 25 

agost: 23 i 24 juliol: 26 i 27 

octubre: 25 i 26 setembre: 27 i 28 

desembre:27 i 28 novembre: 22 i 29 

Foto de grup:  Ajuntament de Vilanova de Sau 

Foto : A l’interior de les instal·lacions 
de la presa de l’ACA.  
Fons Ajuntament de Vilanova 


