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Benvolguts vilanovins i benvolgudes vilanovines,  
Tornem a publicar un nou butlletí! el temps passa molt ràpid i hem fet moltes coses; no 
tantes com voldríem, però fem tant com ens permeten les lleis. No em vull fer pesat, 
però cada vegada tenim les coses més complicades per totes aquestes lleis que ens vé-
nen de Madrid i cada vegada ens posen les coses mes difícils als ajuntaments, que sem-
pre ens posen com a dolents i al final som els que hem fet els deures, i sempre hem de 
fer-nos càrrec de competències que no ens toquen, però les fem, perquè si no les fem 
nosaltres no les fa ningú i els perjudicats acaben essent els veïns.  
 
Un cop dit això anem a repassar una mica les novetats. Com podeu veure després de 
lluitar molt hem pogut acabar amb la  famosa grua, finalment hem pogut desmuntar-la i 
ja podrem tenir aquesta part del poble endreçada. Com podeu veure hem netejat tota la 
zona dels Vernets i hem recuperat els camps. En la zona de dalt, que ara està tancada, hi 
haurà una zona d’horta,  on en Guillem de can Carrasquet hi cultivarà agricultura ecològi-
ca. També hem recuperat l’antic camí per anar als Vernets, s’han recuperat les antigues 
basses i els rentador; tot això ho hem fet conjuntament amb el Consorci Guilleries i el 
projecte està pagat pel conveni Caixa. Aquest conveni és entre la Diputació de Barcelona, 
el Consorci i l’Ajuntament i es paga amb diners de l’Obra Social La Caixa. El conveni impli-
ca que les obres les facin empreses d’exclusió social i en aquest cas és Tac Osona, una 
empresa de la comarca.  
Estem estudiant altres propostes per dinamitzar l’espai i volem agrair a tots els propieta-
ris la seva col·laboració. En l’espai de la Bassassa hi hem posat cavalls de pastura perquè 
ens mantingui l’espai net a cost zero i així tenim un paisatge més bonic. Hi ha un matxo i 
dues eugues amb pollins.  
 
Aquest any hem tingut canvis a la Comissió de Festes; tenim els més joves que la presi-
deixen; des de l’Ajuntament estem molt contents i els donarem tot el suport per poder 
tirar endavant ; així que ens espera una Festa Major amb grans novetats i molta gresca.  
No em vull allargar més i, ja ho sabeu, per a qualsevol pregunta o consulta no dubteu en 

demanar. Ara només desitjar-vos a tots una bona Fira i un molt bon estiu. 

                                                                  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) 

Web 50è aniversari    
www.pantadesau.cat 

Alcaldia 



 
 

 

Despatx oficial: Canvi de secretaris 

En data 3 de març de 2014 el lloc de tre-
ball de secretari de l’ajuntament de Vila-

nova de Sau l’ocupa, en substitució de la Secretaria 
Gemma Bau Puig, el senyor Jordi Gros Roca que ja 
ocupava aquest lloc de treball a l’ajuntament de Ta-
vèrnoles, Jordi Gros Roca, és secretari també de 
l’Ajuntament de Collsuspina des de l’any 2004. 

Comiat de Gemma Bau 
 “L’1 de juliol de 2001 vaig començar a treballar a  
l’ajuntament de Vilanova de Sau com a secretària 
interventora. Han estat més de dotze anys que m’han 
permès créixer professionalment i conèixer i estimar 
aquest territori. Des d’aquí només volia donar les grà-
cies a tots aquells que durant aquest període han 
estat al meu costat, Alcaldes, Regidors, companys de 
feina (de l’Ajuntament i del Consorci Guilleries Sa-
vassona) i com no,  a tots els vilanovins i vilanovines, 
fins ben aviat.”                                       Gemma Bau 

Dissolució de l’agrupació de municipis de 
Tavertet i Vilanova de Sau per la plaça de 
secretaria i intervenció. 

Aquesta agrupació va ser constituïda l’any 1940, des 
d’aleshores les funcions que han d’assumir les perso-
nes que ocupen aquestes places i d’altra banda la 
singularitat geogràfica han variat molt. La distància  
50 quilòmetres, pràcticament una hora de camí i el 
volum de pressupost de Vilanova de Sau pel 2014, 
1.004.917 euros, requereix l’assistència d’un secreta-
ri interventor a jornada complerta. Pel que el consis-
tori ha proposat l’acord de sol·licitud a la Conselle-
ria de Governació i Relacions institucionals de 
dissoldre l’agrupació dels dos municipis i pel sos-
teniment en comú dels dos llocs de treball de secre-
taria i intervenció. En aquests moment el procés està 
en període d’exposició pública, amb previsió que 
quedi aprovat difinitivament abans de final d’any.  

Millora del revolt de carretera BV-5209 en la 
cruïlla amb la N-141d 

En data 2 d’abril va arribar l’edicte des de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
de la millora de la seguretat viària al revolt de la 
cruïlla que va cap a Sant Romà de Sau (nou)      
BV-5209 i la carretera N-141d.  
El maig de l’any passat va haver un greu accident 
amb un veí de l’Hospitalet que va perdre la vida en 
xocar frontalment la seva moto contra un vehicle tot 
terreny, en aquest mateix punt. 

Aprovació de les bases i convocatòria de 
subvencions per l’any 2014 pel foment de la 
natalitat i l’escolarització, i pel foment a la 
construcció i rehabilitació de vivendes.  
Com ja sabeu i des de fa molts anys aquest 
ajuntament ha apostat per les famílies i l’escola 
com a prioritat perquè el poble no perdi població. 
Malgrat que la situació general econòmica no és 
satisfactòria en el nostre municipi hem pogut 
mantenir aquestes prioritats en forma d’ajuts 
directes a través de subvencions amb concurs, a 
les famílies amb infants i persones que vulguin 
construir nous habitatges o rehabilitar-ne al nostre 
municipi. Per aquest any les partides 
pressupostaries són de 8.500 euros pel foment 
de la natalitat i l’escolarització i 2.500 euros 
per la rehabilitació i nova construcció de 
vivendes. Aquests ajuts s’atorgaran complint les 
bases aprovades en el plenari del mes de març. 

 Plans locals d’ocupació  

La Diputació de Barcelona va promoure  per aquest 
2014 una línea especial pel foment de l’ocupació: 
els Plans locals d’ocupació per ajuntaments, 
cada Ajuntament en funció del nombre d’aturats, 
pot acollir-se a aquests ajuts. Vilanova de Sau és 
beneficiaria d’un d’aquests plans. El perfil que es 
buscava era el de jardiner o forestal, amb habili-
tats personals per fer d’ajudant de brigada. Amb 
aquesta persona s’estan realitzant tasques de man-
teniment i neteges del municipi des de la franja de 
protecció d’incendis al Turó, el canvi d’una tuberia 
als Vernets,  així com tasques de desbroçar, i man-
teniment de les zones enjardinades del poble. A 
aquesta persona se li ha ofert un contracte laboral 
temporal de  tres mesos, es diu Pau Sánchez Cas-
sassas. 

Eleccions al parlament europeu 2014 

El dia 25 de maig s’han celebrat les 
eleccions europees. El total dels cens 

electoral 275 persones, de les quals 162 han votat. 
Pràcticament un 60%. 
Titulars de la mesa 
President: Ariadna Blanc Lopera 
1ª. Vocal: Iris Rosillo Vilanova 
2ª. Vocal : Joana Orri Casademont 
RESULTATS a Vilanova de Sau. 
Convergència i Unió  66 vots  
Esquerra Republicana de Catalunya 49 vots 
Iniciativa Verds 22 vots 
Partit dels socialistes de Catalunya 10 vots 
Partit Popular  3 vots 
El resultat de la resta de partits votats es poc repre-
sentatius. 

El Museu del Ter gestionarà el punt               
d’informació turística, en la resolució d’alcaldia 
del dia 28 de febrer es fa l'adjudicació a la Funda-
ció privada Museu del Ter del servei d’informació i 
atenció al públic al Mirador de la Pressa de Sau. 

Pressupost per l’any 2014 

L’Ajuntament informa que la quantia total del pressu-
post per enguany és d’un milió quatre mil nou 
cents disset euros amb noranta-set cèntims 
(1.004.917,97) un cop equilibrades les despeses i els 
ingressos. Més de la meitat d’aquest pressupost està 
projectat per la partida d'inversions reals,  que es fa-
ran en funció del finançament obtingut de les admi-
nistracions superiors. 



L’Espai Natural de les Guilleries-Savassona mitjançant el conve-
ni  de  l’Obra Social de la Caixa  amb la Diputació de Barcelo-
na  i amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, ha recu-
perat la zona d’hortes del municipi situada a l’entorn del torrent 
de la Polleda.  Les obres han estat realitzades per l'empresa 
TAC OSONA que treballa amb col·lectius amb risc d'exclusió.  

  

Les actuacions han fet que sota la bardissa apareguin les feixes 
d’horta que cultivaven antigament els veïns del poble  així 
com  les basses i rescloses d’aigua que van ser construïdes per 
a regar-les. La bassa que millor conservava l’estructura ha estat 
restaurada amb l’estètica tradicional i ara és un bon abeurador 
d’ocells. D'altra banda  s’ha recuperat l’antic camí de ronda 
de forma que l’Àrea d’esplai dels Vernets de Ca la Marta és ara 
més accessible des del poble fent un agradable passeig al bell -
mig de feixes i de vegetació pròpia d'entorns de ribera. 

 

La neteja de la vegetació d'aquest entorn  també ha comportat 
una millora pel que fa a la prevenció d’incendis  així com una 
major visibilitat del revolt tancat de la carretera N-141d i                
l’allunyament del senglar de la zona habitada. També i aprofitant 
les actuacions en  aquesta zona, s’ha reemplaçat un tram de la 
l’antiga canonada de la xarxa d’aigua potable de fibrociment per 
una de PVC que té  una millor resistència i permet fer un mante-
niment  més fàcil. A banda de l’acondicionament de l’espai, està 
prevista la recuperació  d'aquests terrenys pel seu ús tradicio-
nal com a horta i com a espai dinamitzador en el conreu d'her-
bes remeieres, sector en el qual el municipi de Vilanova de Sau 
és referent des de fa molts anys, gràcies a la Fira d'herbes que 
properament cel.lebrarà la seva XXIII edició.  

 

 El consum del producte de proximitat i la producció artesanal 
són dos valors amb creixent interès per la societat actual. Dispo-
sar d’una producció responsable amb el medi de manera prope-
ra és un recurs  pedagògic de gran interès tant per a escoles 
com pels veïns i visitants. El consum d 'aquest tipus de produc-
tes, a banda de fomentar una societat més sensibilitzada amb el 
medi, té un gran potencial per actualitzar la imatge del sector 
serveis en clau de sostenibilitat.       
                                                                                                                                                   
Ana Cabrerizo Andrés    

Espai Natural de les Guilleries-Savassona 

Feixes de Cal Escarrà, un cop netejades i llaurades. 

 

L’Ajuntament aprova definitivament  el Pla 
d’Acció per l’Energia Sostenible del 
municipi (PAES). El canvi climàtic ha es-
devingut un dels reptes mediambientals 
més importants d'avui en dia. L'ús intensiu 
dels recursos, en especial de l'energia, 
n'és la causa principal. La Unió Europea 
pren la lluita contra el canvi climàtic com 
un dels eixos bàsics de la seva política 
mediambiental. 

 

El Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses és una 
iniciativa europea que neix com a instru-
ment clau per implicar els governs locals 
en la lluita contra el canvi climàtic. És un 
compromís voluntari pel qual els munici-
pis assumeixen l'objectiu de reduir les 
seves emissions més d'un 20% l'any 
2020. Aquesta reducció és materialitza en 
la redacció d’un Pla d’Acció per l’Ener-
gia Sostenible d’àmbit municipal que 
concreten un seguit de mesures a realit-
zar per tal d’aconseguir l’objectiu de re-
ducció de les emissions. 

  

En el PAES s’hi concreten un seguit     
d’accions a realitzar i que ja s’estan duent 
a terme com són la instal·lació de la cal-
dera de biomassa, canvi dels termòstats 
independents a cada radiador, termòstats 
digitals temporalitzats en funció del càlcul 
de l’activitat de l’edifici, el projecte Desen-
dollat a l’escola, el canvi dels tancaments 
en l’edifici de l’Ajuntament... 

 

L’estalvi net en consums de calefacció 
ha estat de 3.027,03 euros en funció dels 
consums calculats i les factures emeses. 
L’estalvi elèctric a l’escola durant el 
curs 2012-2013 ha estat de 1.128,93 eu-
ros pel que suposem que per aquest curs 
serà un import similar. El 50% d’aquests 
diners s’han de retornar a l’escola en for-
ma d’actuacions per continuar contribuint 
a la seva eficiència energètica.  

 

Properament està previst una reunió infor-
mativa  i una visita a la caldera de biomas-
sa de l’Ajuntament on s’explicarà les 
avantatges i l’estalvi pels usuaris que vul-
guin canviar el seu sistema de calefacció.  

 

Si voleu consultar el document sencer 
del PAES ho podeu fer al web munici-
pal: www.vilanovadesau.cat 

Pacte d’Alcaldes 
i Alcaldesses per un  
municipi sostenible 

Recuperació de les antigues hortes a l’entorn del  torrent 
de la Polleda 



 

 

 

         
 

 

 
             
 

8 de març ball de Carnestoltes, cada any una setmana 
desprès del Carnaval de Torelló, Vilanova de Sau 
celebra la seva festa de Carnestoltes amb un BALL DE 
DISFRESSES petits i grans gaudeixen de disbauxa i 
premis. Enguany hi ha hagut la renovada Associació que 
ha donat un aire nou a la festa. Disfressats de ’dones 
girafes’ han sorprès a tothom. 
 
Els premis van ser a la disfressa infantil per la Tortuga 
ninja: Aniol. Disfressa d’adults pels Primitius: Ramon 
i Rosa i la disfressa de grup per les Fitxes de domino. 

5 de gener cavalcada de reis, pels carrers del poble, 
pregó al balcó de l’Ajuntament i recollida de les cartes. 

17 de desembre teatre infantil, els nens de P3 a 2n van 
representar l’obra: L’aprenent de patge. Els de 3r-6è: És 
Nadal...quin pal!. Seguidament un concert musical, un re-
cital de poemes i cançons. 

27 de febrer dijous gras,  les dones van anar a dinar al 
Mas del Silenci i els homes a sopar a Cal Ferrer de Tall. 

11 de maig, 12ª caminada popular de la vall de Sau, 
114 persones van participar, malgrat la pluja de primera 
hora del matí. La novetat d’aquest any el concurs de 
fotografia, com a premi: un matí a Vilanova de Sau que 
es farà públic l’1 de juny el dia de la Fira d’herbes          
remeieres. 

27 d’abril celebració de la diada de Sant Jordi, Irene 
Boixeda va presentar el seu llibre “Vic escultura contem-
porània als carrers”. Yolanda Canal va presentar el car-
tell de la 23ª Fira d’herbes. I per finalitzar es van veure 
uns talls del programa Divendres que es va fer des del 
poble a l’octubre. Podeu recollir el CD a l’Ajuntament. 



 

 

 

El diumenge dia 18 de maig s’ha fet l’excursió de prima-
vera a Girona en temps de flors. 40 veïns i amics de 
Vilanova s’han desplaçat per visitar la ciutat que ens ha 
acollit en la millor de les seves apostes turístiques. 

“No Tinc temps per ser feliç”, el passat divendres, 25 
d’abril, es va celebrar a la zona esportiva de Sant Julià de 
Vilatorta el concert coral “Cantem Junts”. Aquest és un 
projecte de cooperació on hi participen escoles de primà-
ria de Calldetenes, Folgueroles -que també acull alumnes 
de Tavèrnoles-, Santa Eugènia de Berga, Vilanova de 
Sau i les dues escoles de Sant Julià de Vilatorta. 
 
En total van cantar uns 720 alumnes aproximadament. 
També hi van assistir els respectius alcaldes de les po-
blacions implicades i el president del Consell Comarcal 
d’Osona, Joan Roca.  

El dinar al restaurant Els Jardins de la Mercè,           
boníssim!! Varietat de plats en el menú a gust de tothom! 

A la tarda visita al museu del cinema, dels orígens a 
l’actualitat, en el programa del Dia Internacional dels      
Museus. Fins la pròxima excursió de tardor us esperem!!! 

 

Des del dissabte dia 17 de maig el Càmping Ressort el 
Pont de Malafogassa ofereix al públic en general un nou 
servei de teràpies alternatives basades en els beneficis 
de la tècnica i de la filosofia orientals (Zen): tallers, mas-
satges i consultes, així com ta-i-chi, reiki i moltes altres 
activitats que es podran fer i gaudir en l’entorn màgic i 
estimulant dels paratges del pont de Malafogassa. 

També comentar que el servei de bar restaurant ha     
canviat de direcció i que Estela, Jordi, Tere, Conxita i Car-
les us conviden a que els visiteu. 
Molta sort a tots en la nova etapa del Camping-Ressort 
de Malafogassa! 



Visites a la Central  Hidroelèctrica del pantà de Sau Osona Turisme promociona a Vilanova de Sau  
 

 
 
 
Dins del pla d’accions d’Osona Turisme els dos 
dissabtes de cada final de mes al mercat setmanal 
es promociona un dels municipis que ho hagi 
sol·licitat i es dona informació directa de tota la 
Comarca. Aquest dissabte dia 24 una setmana 
abans de la Fira s’ha promocionat el nostre municipi, 
tots els establiments turístics han aportat fulletons 
propis, per fer aquesta promoció. L’empresa 
Aquaterra ha aprofitat per presentar la novetat per 
aquesta temporada unes barques a pedals per poder 
navegar tranquil·lament per l’embassament. 

Pere Font ha muntat i cedit temporalment, una 
interessant exposició de peixos del riu Ter a 
l’Ajuntament. Es poden veure dos silurs de gran 
dimensions d’un d’ells albí, carpes i altres exemplars 
dissecats, tot està ambientat com si fos el fons del 
pantà. La podreu visitar fins al setembre en l’edifici 
del Mirador de Sau, en horari del Punt d’informació 
dissabtes, diumenges i festius de 10,30 a 14,00 
hores. L’Agència catalana de l’aigua (ACA) ha 
renovat el conveni amb l ’Ajuntament 
excepcionalment un any més per poder disposar 
d’aquest espai i fer-lo servir en benefici de tots. 

Foto: Ajuntament de Vilanova 

 
L’impressionant mural de Joan Lleó ens dona la ben-
vinguda. Les xerrades a càrrec de Toni Morilla i 
J.Martinez han explicat a partir d’unes diapositives 
tot el funcionament de la instal·lació així com dades i 
anècdotes curioses de la seva construcció. Desprès 
seguidament s’ha fet un recorregut per la instal·lació 
fins arribar al cor de la central on trobem les dues 
turbines Francis d’eix vertical de 39.000 cv de po-
tència cadascuna, que generen l'electricitat.  

El dia 26 d’abril a la localitat veïna de Folgueroles va 
tenir lloc la tercera trobada de colles senglanaires 
d’Osona i rodalies a l’entrada del poble en un 
magnífic espai  anomenat la Fàbrica nova on es van 
poder celebrar de forma molt satisfactòria  totes les 
activitats programades: traülla de gossos de rastre, 
concurs de gossos porcellanes, tir amb arc, 
exposició de gossos de les pròpies colles de 
caçadors, exposició de trofeus de caça particulars 
aportats pels propis caçadors, parades de venda de 
productes relacionats amb la caça i el dinar 
d’agermanament dins el mateix recinte. 
 
Aquesta trobada neix, fa tres anys, amb l’objectiu 
principal de promoure la coneixença i la  relació  dels 
caçadors aficionats a la cacera del senglar. Per 
aconseguir aquest objectiu es porten a terme, les 
activitats anomenades abans, per part de voluntaris, 
sense cap professional, als que cal agrair el seu 
esforç per aconseguir un acte que fins el dia d’avui i 
malgrat la inexperiència, ha gaudit d’un èxit molt 
gran. 
L’últim acte de la trobada és un dinar de germanor, 
que serveix per homenatjar a la gent que han estat 
premiats, en alguna de les activitats i per finançar la 
trobada. Els organitzadors estan molt satisfets dels 
comentaris positius de moltes de les persones que 
assistiren a la trobada i que ens fan renovar les 
energies per seguir el camí posat en marxa fa tres 
anys. Agrair la presencia de tots els assistents i la 
col·laboració dels Ajuntaments de Folgueroles i Vilanova 
de Sau. 
 
Josep Mª Orra  
President de l’Associació de caçadors de Vilanova de Sau 

III- trobada colles del senglar d’Osona i rodalies 

Fons: Ajuntament de Vilanova 

Exposició de peixos al Mirador de Sau 

Foto:   Ajuntament de Vilanova de Sau 

Dins dels actes 
del 50è aniversari 
del Pantà de Sau, 
l’empresa Endesa 
Generació en 
col·laboració amb 
l’Ajuntament ha 
obert les portes 
de la Central hi-
droelèctrica del 
municipi.  



 
 

 

El dia 3 de maig es va celebrar una prova de 
bicicleta de muntanya BTT de Sant Celoni. 

Els recorreguts 230 i 120 km. La prova va comptar amb  110 
participants. 15 hores dalt de la bici, pels magnífics paratges 
del Montseny i les Guilleries.  
Properament es restaurarà la senyalització i es repararan els 
camins de totes les rutes BTT que ja existeixen i passen pel 
Consorci Guilleries, aquest conveni s’ha fet entre Osona 
Turisme i el Consorci. El manteniment de les rutes era 
competència del Consorci de turisme Sau Collsacabra, desprès 
del seu tancament, Osona turisme s’ha fet responsable d’aquest 
recurs turístic de natura. 
Juntament amb els centres de BTT Plana Vic ( 11 rutes), vall de 
Sau Collsacabra (17 rutes), Lluçanès (8 rutes) a més d’altres 
com són el camí Vora Ter. Constitueixen un recurs excel·lent 
pels amants de l’esport i la natura. Proves com la Cabrerès-
BTT o la Lluçanès Feréstec, fan d’Osona un referent 
d’aquest esport. I una vegada més el territori escollit per 
excel·lència és Vilanova de Sau dins de les Guilleries.  

Potenciem els artistes locals 
 
Tots heu pogut veure l’èxit que ha tingut el cartell de la Fira 
d’herbes, fet per la nostra veïna Yolanda Canal de can Morilla.  
Moltes vegades i per desconeixement no tenim en compte 
persones que ens poden ajudar a potenciar esdeveniments del 
nostre municipi i que són ben properes. Amb aquesta voluntat 
de potenciar i difondre l’activitat artística que porten a terme 
algunes de les persones del nostre poble, volem preparar una 
exposició que reculli obres d’aquests artistes i donar-los a 
conèixer més enllà de l’àmbit municipal. 
 
És per això que us demanem la vostra col·laboració i si esteu 
interessats a cedir temporalment les obres per realitzar una  
exposició col·lectiva us podeu posar en contacte amb 
l’Ajuntament per tal de concretar una reunió i treballar 
conjuntament per la seva preparació. Per a qualsevol dubte o 
aclariment restem a la vostra disposició. 

Cartell de la XXIII Fira d’herbes remeieres fet per Yolanda Canal  

L’AMPA de Vilanova de Sau realitzarà 
l’obra de teatre: EN CADA CASA CUE-
CEN HABAS protagonitzada exclusiva-
ment pels pares dels alumnes de      
l’escola. El proper dia 7 de juny, a la 
sala polivalent de l’Ajuntament.  
La recaptació de les entrades anirà des-
tinada a l’escola. Properament s’infor-
marà de la venda d’entrades i dels ho-
raris. 

Teatre a Vilanova 

Ultrabike  by Two Nav de Sant Celoni 

Quan arriba la diada de Sant Jordi els 
nens de l’escola preparen els seus jocs 
florals i fan una gran feina de dibuixos, 
poemes i contes, aquest any i coincidint 
amb l’any de Salvador Dalí, han pintat i 
escrit els seus somnis. La decisió ha 
estat molt difícil pel que volem animar-
vos a tots per igual per continuar       
somiant! I les roses van ser molt dolces 
i bones. 

Jocs florals a l’escola 

Foto: fons revista de l’escola núm XIII 

Foto: fons Ajuntament, avituallament a la presa de Sau. 



 
 
 
 
 
 
 

    Calendari de primavera i estiu 

   18 de maig, excursió de primavera 

   1 de juny, XXIII Fira d’herbes remeieres 

   14 de juny trobada ADF de Vilanova 

   23 de juny Foc de Sant Joan 

   8 al 17 d’agost , festa Major  

   8 de setembre travessa al pantà nedant 

Avui mentre preparava les noticies 
pel butlletí, l’Alcalde em passa unes 
fotos del desmuntatge de la grua que 
Edificacions J.Moreno a tingut durant 
més de 7 anys parada esperant que 
algú li comprès alguna casa. Vilano-
va de Sau encara que sigui un muni-
cipi molt petit no es va escapar de la 
bombolla immobiliària, ni de la crisis 
financera que encara avui arrossega 
el país. No he pogut estar-me i dir-
vos que qui ha hagut de solucionar 
el problema de tenir una grua durant 
tant de temps aturada ha estat la in-
sistència de l’Ajuntament que ha es-
gotat totes les fórmules legals i final-
ment s’ha arribat a un acord perso-
nal amb el sr. Moreno que l’Alcalde 
ha tancat. La nova llei que l’Estat ha aprovat que està pendent d'apli-
cació, la LRSAL, no farà que problemes com aquest, que avui és des-
muntar una grua, es puguin solucionar. Si des de l'administració més 
propera que és el nostre Ajuntament, hem trigat tant de temps, com 
des de la Diputació que serà l’organisme competent, podrem atendre 
als nostres veïns i veïnes, escoltar i donar solucions als seus proble-
mes?. És només una reflexió en veu alta de com es treballa des de la 
proximitat amb les persones del nostre municipi i com els Ajuntaments 
per petits que siguin tenen el seu sentit de ser.  Recordeu el dia 15 de 
maig de 2014 es desmunta la grua de Sau. 
No la trobarem a faltar!                    
                                                                Mila Martínez, 1ª tinent alcalde 

La grua de Vilanova de Sau 

 

DEFUNCIÓ 
  

MARIA COMPANY MUNTAL 
 

04/04/1918 -10/03/2014 
 

La tieta Maria ens ha deixat, la do-
na més gran del poble als 95 anys. 

 
“Hi ha un missal adormit damunt la 

tauleta i un got d'aigua mig buit quan 

es lleva la tieta. Un mirall esquerdat li 

dirà: «Ja et fas gran. Com ha passat el 

temps! Com han volat els anys! Com 

somnis de jovent pels carres s'han per-

dut! Com s'arruga la pell, com s'ensor-

ren els ulls!...»   

 

Joan Manel Serrat ( La Tieta ) 

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 

Enyor 
 
Cauen gotes de pluja 
Fines i amables 
I crepiten, alegres, 
Sobre el niells de la rada. 
 
Arreu hi ha sentors de flors: 
Amb l’aire de marinada, 
Volen perfums d’herbes, 
De farigola i de sàlvia, 
De la flor del taronger, 
De fonolls marins i alfàbrega. 
 
S’abranda l’amor 
Quan has partit, estimada; 
Només resta el record 
I et canto una nova albada 
Amb paraules a llavis closos 
Entre onada i onada. 
 
Surt el sol 
I es vessa a la platja. 
 
 

Fidel Bofill 
 

Aquest poema ha estat publicat 
amb el consentiment de la 
família Bofill. 

 Foto: Ajuntament Vilanova de Sau 

Servei l’últim divendres de cada mes 

en horari de tarda, de 16 a 19 h 

PROPERA PARADA: 30 DE MAIG 

 

27 de juny, 29 d’agost, 26 setembre, 

31 octubre i 28 novembre 

 

Tel. 616978825 b.guilleries@diba.cat 

Bibliobús Guilleries 


