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Benvolguts vilanovins i benvolgudes vilanovines,  

tornem a publicar un nou butlletí!!!. Aquest ja es últim aquest any, hem 

passat un any complicat pel que fa el tema inversions, com ja heu vist 

aquest any no hi han hagut grans obres al poble, ganes de fer-ne mol-

tes, però amb els temps que passem sabeu tots que la tresoreria de la 

Generalitat no està per llençar coets. Això implica que no s’ha desenvo-

lupat el Pla Obres i Serveis que era el pal de paller perquè els Ajunta-

ments poguéssim fer obres, però tal com varem dir farem el que ens dei-

xin. Aquest any hem fet obres de millora al dipòsit de can Burjada, per la 

filtració de l’aigua, hem arranjat la pujada església per acabar enllaçar 

amb la plaça i així tenir-ho tot uniforme i pràctic per accedir-hi, ara estem 

pendents per executar millores als camins rurals del municipi, que con-

sisteix en reparar forats i esvorancs que tant molesten!!.  

 

Hem passat estiu hi hem tingut una gran Festa Major, organitzada per la 

nova comissió i podem dir que han fet una gran feina, ha set divertida i 

animada. Ara ja ens toca acabar aquest any amb les festes de Nadal i 

Reis, des de l´Ajuntament fem arribar com cada any una petita participa-

ció de loteria i una magnifica felicitació de Nadal, produïda pel nostre 

taller de dinamització que tant treballa!! Només donar-los les gràcies per-

què ens fan una gran feina i ens ajuden a tenir poble ben maco quan 

arriben dates assenyalades, no vull allargar-me més i només desitjar-vos 

un bon Nadal i Feliç 2015 per tothom .  

                                                               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 

El dia 4 d’octubre, l’alcalde Joan 
Riera, entrega l’acord de Ple de 
suport a la consulta del 9N, 
aprovada per unanimitat del 
consistori, el dia 22 de setem-
bre, al Palau de la Generalitat, 
juntament amb 922 alcaldes  
més de tot Catalunya. 
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Vilanova estalvia 3000€ en gasoil 

 El dia 25 de juliol a les 8 del vespre es va 
fer la presentació per part de l’alcalde Joan Riera Co-
mellas de l’estalvi energètic obtingut amb la caldera 
de biomassa que es va instal·lar el passat mes de 
setembre. Desprès de la visita a la instal·lació es va 
explicar com s’havien estalviat 3000 euros el passat 
hivern. L’Agencia de l’Energia d’Osona va explicar 
les característiques d’aquestes instal·lacions i la im-
portància en la reducció de CO2 a l’atmosfera i el va-
lor econòmic real. Jordi Molas tècnic de l’empresa 
Saltoki va explicar com podem adaptar una caldera 
d’aquestes característiques a les llars particulars, els 
seus inconvenients i avantatges. Aquesta acció està 
dins del Pacte d’Alcaldes pel 2020 amb el compromís 
de reducció d'emissions de gasos CO2 a l’atmosfera, 
per part de cada Ajuntament adherit al pacte.  
El dia 19 de novembre en les jornades de les SMART 
CITIES, i dins de Smart City Expo World Congress, 
Barcelona va acollir la primera trobada de ciutats in-
novadores on 25 ciutats de tot el món exposaran les 
seves experiències, entre elles Vilanova de Sau, on 
l’alcalde Joan Riera, va explicar l’aposta per la l'efici-
ència energètica que s’ha fet des del municipi, les 
adequacions a l’edifici de l'Ajuntament i del Consorci, 
amb el funcionament de la caldera de biomassa. 

La Generalitat no finança la seva part del 
projecte conjunt de minirotonda i urbanització 
passeig Verdaguer  

Finalment amb la suspensió del Pla d’Obres i Serveis 
(PUOSC), del període 2013-2016 l’Ajuntament deci-
deix no iniciar l’obra per la manca d’una part molt im-
portant del finançament. No obstant si l’inclou en l’a- 
partat de les inversions del pressupost de 2015. 
El pressupost total de l’obra és de 482.22,44 euros. 
El finançament previst es desglossa en tres parts Ge-
neralitat 96.118,00 €, la Diputació 363.959,29 €, re-
cursos propis 22.143,15 €.  

Plans locals d’ocupació   
 
La Diputació de Barcelona va pro-

moure  per aquest 2014 una línea especial d’ajuts 
pel foment de l’ocupació: els Plans locals d’ocup-
ació per ajuntaments, cada un en funció del nom-
bre d’aturats, pot acollir-se’n. Vilanova de Sau és 
beneficiaria d’un d’aquests plans. En aquest cas la 
persona beneficiaria ha estat un jove. El perfil de-
manat, havia de complir habilitats personals per 
fer d’ajudant de brigada. Aquesta persona ha es-
tat fent tasques de desbrossat, manteniment i nete-
ja de les zones enjardinades del poble, així com 
altres feines relacionades. A aquest jove se li va 
oferir  un contracte laboral temporal de  tres mesos, 
es diu Jordi Clotet.  

Segell de qualitat al web municipal 

El dia 31 d’octubre el web municipal es va avaluar 
de nou amb el projecte Infoparticipa obtenint un 
resultat de 80,49 punts sobre 100. El mínim exigit 
era de 75 punts. Obtenint el distintiu de Segell de 
qualitat, i a la transparència dels webs municipals, 
que recollirà el proper 22 de desembre a Barcelona 
l’alcalde, Joan Riera. 

Aprovació de les següents subvencions per part de la Diputació de Barcelona per l’any 2014 

Actuació Import concedit  

Accions per l’enfortiment del teixit associatiu i l’acció comunitària i foment de l’em-
prenedoria, ocupació i emancipació  

3.300,00  euros 

XII Caminada Popular de la Vall de Sau 1.098,00 euros 

Curs Natació  2.108,00 euros 

Dinamització de la Fira d’Herbes Remeieres  4.000,00 euros 

Desenvolupament Cultural 1.000,00 euros 

Execució PAES : Canvi de tancaments per doble vidre 3.937,00 euros 

Campanya ambiental per al foment de l’estalvi i eficiència energètica, la prevenció i 
reducció de residus i l’estalvi de l’aigua potable 

1.689,00 euros 

Desenvolupament de polítiques actives en municipis de menys de 5000 habitants 1.000,00 euros 

Millora del material esportiu inventariable 721,46  euros 

Treballant les emocions 1.000,00 euros 

Total  19.853,46 euros 

Aprovació de la xifra d’habitants a data 
01/01/2014. Segons el resum numèric corres-
ponent al nostre padró d'habitants tramès pel 
servei d’Informàtica i Telecomunicacions de 
Diputació de Barcelona és de 314 persones, de 
les quals 156 son homes i 158 dones. 
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L’alcalde signa l’escriptura pública de  
l’edifici de l'Ajuntament 

En data 7 d’abril de 1989, el Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau va 
acordar adquirir un terreny de 600 m2 per 

destinar-lo a la Construcció d’un nou Ajuntament, 
formalitzant-se escriptura de segregació i 
compravenda en data 12 de maig de 1995. En 
data 2 de desembre de 2003 es va suspendre degut 
a la falta d’informe favorable del Departament de 
Governació. Aquest més de juny s’ha rebut la 
informació de la Direcció General d'Administració 
Local sobre l’adquisició directa de la finca i es va 
procedir a la inscripció del solar en el registre de 
la propietat a favor de l'Ajuntament al 23 de juliol 
de 2014. 

Obres de manteniment i urbanització a Vilanova 

Durant l’estiu s’ha pogut veure que s’han dut a terme 
diferents obres de manteniment a l’escola s’ha fet 
l’aïllament de la teulada, per aconseguir reduir pèr-
dues d’escalfor a l’hivern. També s’ha substituït la 
coberta del local dels joves que era de fibrociment 
per plaques de xapa amb aïllament. S’ha refet el 
mur de contenció de la zona de recollida de resi-
dus del transformador.  

Aquest passat mes de novembre s'ha acabant d’em-
pedrar la pujada i l’entrada a l'església seguint la 
continuació de la plaça Major i carrer Santa Maria, 
eliminant voreres i endreçant l’entorn. S’ha posat un 
nou filtre al dipòsit de Can Bujada per evitar les 
terboleses. Estem pendent de començar els arregla-
ments dels camins de Can Tordera al Pont, de la 
Vileta i una part del de la Riba a Rupit. S’està elabo-
rant un projecte sobre l'accessibilitat del municipi 
i tot i que ja sabem que es un municipi amb moltes 
rampes s’adequaran baranes de seguretat i protec-
ció allà on facin falta. El finançament d’aquestes 
obres es fa una part amb recursos propis i de altra 
amb l’ajut extraordinari que la Diputació de Barcelo-
na ha donat als petits municipis, amb menys de 1000 
habitants, es  rebran uns 25.000 euros. Aquesta 
mesura es va presentar el dijous dia 26 de juny a 
Rupit per Salvador Esteve President de la Diputació 
de Barcelona, van assistir l’alcalde Joan Riera i la 
regidora Mila Martínez.  

Foto: Ajuntament de Vilanova 

Canvis en Serveis Socials 

Us fem saber que la treballadora social us atendrà 
els dijous al matí en lloc dels dilluns. Marta 
Pratsobrerroca ha demanat una excedència i la 
substitueix Blanca Vilaregut. Els propers dies de 
visita són el18 de desembre i 15 de gener.  De 9,15 
a 14,00 hores. L’educador social continua atenent 
els 3ers dilluns del mes, el proper el 22 de 
desembre. Recordeu demanar hora a les oficines 
municipals. Tel 938847006. En cas d’urgència 
truqueu a Serveis Socials del Consell Comarcal Tel 
938832212. Us recordem que la cartera de serveis 
que s'ofereixen des de Vilanova son: ajuts d’urgència 
social, Teleassistència, ajuts a domicili, acord amb el 
centre de dia de Folgueroles, banc d’ajudes 
tècniques, així com altres tràmits relacionats amb la 
llei de la dependència i l’atenció a les persones. 

 

                   Taller d’educació emocional 

El passat dissabte 22 de Novembre es va 
dur a terme la xerrada sobre educació 

emocional ’Som capaços del pitjor però també del 
millor’ a la sala polivalent de l’Ajuntament de Vilano-
va de Sau. La xerrada facilitada per la mestra i psi-
copedagoga Carolina Moreno va aplegar a més d’u-
na vintena d’assistents de totes les edats. Durant el 
taller es va fer una pinzellada sobre els inicis teòrics 
de l’educació emocional i les funcions de les princi-
pals emocions. A partir d’aquí, i entenent que no hi 
ha emocions bones i dolentes, es va aprofundir amb 
la importància de saber ’per on passem’ a nivell 
emocional i així, poder gestionar i comunicar les 
emocions amb l’objectiu d’assolir un major benestar.  

Foto: Ajuntament de Vilanova 

          “Drets i deures de les persones consumidores” 

El dijous dia 12 de juny es va fer 
una xerrada sobre  consum, on 
es va fer una mica d’història, es 
van comentar les lleis que 
em pa r en  l es  pe r s ones 
consumidores, les associacions 

de consumidors, què, com i quan podem reclamar. 
La sessió va anar a càrrec de Núria Grañada tècnica 
de Consum de la Diputació de Barcelona. 
No et conformis Consumidors ho som tots! 
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2 d’agost, Saund Festival. Els Camarrojos s’estrenen 
escalfant motors per la festa Major més Jove. Més de 
tres-centes persones van assistir al festival que va durar 
de les 8,30 del vespre fins ben entrat el matí, diversos 
grups de dj’s van amenitzar la nit amb el seu so peculiar: 
reggae, dub, dancehall, steppa, tecnno. 

7 de juny teatre, En cada casa cuecen habas. L’AMPA 
de l’escola ens va sorprendre a tots amb aquesta magní-
fica obra de teatre. Que va omplir de públic la sala poliva-
lent de l’Ajuntament. Aquest any ja estan preparant una 
altre, que segur en farà passar una bona estona a tots. 

14 de juny, trobada anual de voluntaris i propietaris 
de l’agrupació de defensa forestal (ADF) de Vilanova 
de Sau. Es va fer la posta a punt dels equip, seguida-
ment l’assemblea de socis i la renovació de la junta; en 
Josep Puig fou nomenat president, Joan Riera com a 
tresorer i Marià Mongè com a secretari. 

17 de juny, festa de fi de curs de l’escola de Vilanova 
es van fer dues representacions de teatre els nens de  
P3 a 2n El país de tots colors. I de 3er a 6è On és l’avi?. 

7 de setembre, 31 travessia a Sau. La prova, com cada 
any, està organitzada pel Club Natació Vic-Etb amb la 
col·laboració del Club Nàutic Vic-Sau i el suport dels 
Ajuntaments de Vic i Vilanova de Sau i el Consell Comar-
cal d’Osona. Va reunir a 245 nedadors. Els guanyadors  
van ser  Guillem Pujol i Nora Arilla. 

15 d’agost, concert a la fresca sota el pont de Malafo-
gassa. Organitzat pel Càmping El pont, amb el duet The 
Return, Mònica Guech (solista) i Carles Garcia (guitarra), 
van oferir la seva música en l’escenari natural del pont 
romànic de Malafogassa. 
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Fantàstica i divertida la Festa Major d’aquest any. Audi-
ència Irreal, Batucada, Parxís, Olimpíades Pageses, Ver-
mut Popular, tallers infantils, cinema a la fresca, truc, bo-
tifarra són alguns dels actes més rellevants que ens han 
ofert la renovada comissió de festes els Camarrojos.  

Foto:   Difucor 

Sota un sol radiant, s’obria la XXIII Fira d’herbes remeie-
res de Vilanova de Sau, quaranta-cinc parades i més de 
3000 persones van ser presents en l’edició d’enguany, 
les conferències, els tallers i les exposicions giraven en-
torn del tema: Les olors de la natura.  
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El dia 19 d’octubre excursió de tardor. El temps va 
acompanyar en un calorós dia de tardor, al matí la visita 
al Born, el dinar al Port Olímpic i a la tarda visita guia-
da a la meravellosa obra de Gaudí: la Sagrada Família. 
El guia va explicar les parts més importants de la cate-
dral així com molts dels secrets i anècdotes de la seva 
construcció. L’Ajuntament va ampliar les places de l'auto-
bús ja que aquesta vegada es va fer un rècord de partici-
pació amb 64 inscripcions. 

L'aplec de festa major de Sant Andreu de Bancells 
compleix diumenge, 30 de novembre, el seu 40 aniversa-
ri. Degut als temporals de pluges, la organització decideix 

aplaçar-lo fins el dia 
14 de desembre. Per a 
commemorar aquesta 
data s’han celebrat di-
versos actes: la missa 
honorífica del patró  
Sant Andreu, Seguida-
ment s’ha fet un home-
natge a Luis Meinecke 
promotor i emprenedor 
d’aquesta festa; s’ha 
descobert d’un monòlit i 
una placa en agraïment 
a la seva tasca; per 
acabar el berenar po-
pular i el cant L’hora 
dels adéus en una rot-
llana al voltant del foc. 

      Sant Andreu de Bancells 
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20 de setembre, 12ª sardinada popular, una vegada 
més el Grup de gent que vol passar-ho bé, ens va prepa-
rar  sardines, cansalada, pa torrat, begudes i postres, es 
una bona manera d’acomiadar l’estiu entre veïns, al mò-
dic preu de 6 euros per persona.  

5 d’octubre, Aplec de Sant Francesc. Unes 50 persones 
s’han trobat per commemorar dels 30 anys de la recons-
trucció del pedró de Sant Francesc, ha estat iniciativa dels 
veïns i  l’Ajuntament ha col·laborat amb l’adequació i des-

brossat de l’entorn del pedró, i amb la seva festa.  

21 de setembre, Racons del Bandoler. Es tracta d’una 
prova de caiac i orientació als voltants del pantà. Els 
equips participants tenen 4 hores i mitja, per tal d’intentar 
sumar els màxim punts possibles, localitzant les fites i 
superant divertides proves especials. Una cursa molt 
recomanable, no us perdeu l’edició del 2015, els dorsals 
s’esgoten ràpid! 55 caiacs, 110 participants, ple absolut!. 
Visiteu el web : www.raconsdelbandoler.cat 

5 d’octubre, 9a edició de Viu el parc, al matí i desprès 
d’un bon ruixat una trentena de persones han pogut 
experimentar, un taller de l’hàbitat del bosc de ribera, al 
torrent de la Polleda de Vilanova. Aquest taller s’ha fet en 
l’àrea de pícnic dels Vernets de Ca la Martra. Patrocinat 
per l’Espai Natural de les Guilleries Savassona i amb 
col·laboració de Diputació de Barcelona en l’àrea de 
Parcs Naturals. En Marc i l’Elia del Centre d’Estudis 
dels Rius Mediterranis del Museu del Ter, han estat els 
experts que han dut a terme el taller. L’Ajuntament ha 
col·laborat amb un petit esmorzar. 

31 d’octubre, castanyada popular. Molt bona participa-
ció a la castanyada popular de Vilanova de Sau. Sardi-
nes, cansalada, pa torrat, coca i sobretot castanyes. Feli-
citem a la comissió de festes els Camarrojos, per la seva 
organització.  

 

 

 

         
            
 

 

 

8  d e  n o v e m b r e ,  t a l l e r  d e 
scrapbooking (manualitats), a 
càrrec de Sílvia Grau. Es va 
fer un taller d’iniciació a 
aquesta tècnica de treballar els 
papers i el reciclatge, el resultat 
a q u e s t  m a g n í f i c  à l b u m 
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Segons l’informe elaborat per Marina Cirera la tècni-
ca turística del punt d’informació del Mirador de la 
pressa de Sau, la totalitat de les consultes ateses 
des del 1 de març al 8 de novembre ha estat de 4.671 
persones, 3.590 de les quals han visitat l’exposició, 
808 han fet enquestes i 273 han fet consultes. La ti-
pologia dels visitants són parelles o famílies catalanes 
de Barcelona, 766 persones, seguit de França, i Ale-
manya, per països. I les ciutats de Sabadell, Girona o 
Terrassa. Amb demandes de turisme cultural i Natu-
ra. El motiu d’estada són vacances o activitats de na-
tura. En les visites guiades a l’interior de la pressa 
del mes d’agost han participat 56 persones.  Agraïm 
al personal de la pressa  ( ACA) la seva col·laboració. 

Recordem que el punt d’informació turística estarà 
tancat al públic des del dia 8 de desembre fins al 
mes de març.  

Temporada turística 2014 
Vilanova de Sau es compromet amb Osona Turisme 
a participar en el projecte d’Osona Camper, construït 
una area d'autocaravanes a la zona de l’antiga benzi-
nera de Vilanova. Aquest projecte es presenta amb 
concurrència competitiva al Pla de Foment de Turis-
me de Catalunya, com a projecte turístic comarcal. 

II Triatló d’Osona  

Festa Major de Cine: Passejar, Gaudir i viure sa 

Foto: Ajuntament de Vilanova 

Cartell de la prova 2014 

La prova consisteix 
en 750 metres ne-
dant al pantà de 
Sau, 24 km en bici-
cleta des de Sau a 
Vic, i 5 km corrent 
pel casc antic de la 
ciutat. 446 persones 
inscrites entre elles 
un veí de Vilanova. 
Resultats de la prova 
1er Nan Oliveras 
Font. Temps: 1h1’56’ 
1ra Núria Peix Tar-
res. Temps: 1h27’34’ 
Ramón Codina Jua-
nuix de Vilanova.  
Temps: 1h 39’51. 

 
Durant la festa major i setmanes posteriors en el 
nostre municipi s’ha filmat un curtmetratge amb 
persones del poble com actors i actrius, en Pepe i en 
Joan, director artístic i càmera han produït la 
pel·lícula que s'estrenarà el proper any. És un film 
casolà on la part més important és la participació. 
La idea bàsica era fer un espot publicitari 
promocionant els valors del nostre municipi, els 
millors recursos turístics explicats per la gent del 
nostre poble. Des de l’Ajuntament aprofitem per 
agrair a tothom la seva participació així com també a 
totes les empreses col·laboradores. Moltes gràcies a 
tots! Esteu atents al dia de l’estrena. 

Foto: cedida per un visitant. 

 

Les pluges de finals de novembre tornen a fer notícia 
els pantans de Sau i Susqueda 

Foto: Joan Vilar 

L'entrada d'aigua al pantà durant l’últim cap de set-
mana de novembre va ser constant i elevat amb 
puntes que van arribar als 1.600 m3/s, d'acord amb 
la informació que l'Agència Catalana de l'Aigua 
(ACA). A causa de l'alta afluència es van arribar a 
desembassar 500 m3/s, una xifra molt més elevada 
de l'habitual ja que de mitjana no se solen superar 
els 25 m3/s. Arribant la cota màxima al 95% de la 
seva capacitat. El pantà de Susqueda va sobreeixir 
la nit de diumenge a dilluns i va continuar el mateix 
dilluns, fins que les pluges han anat amainant. 
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“Retrobament amb una família escocesa després de 20 anys" 
La Concepció Ausió, amiga i veïna, sempre que algú necessita 
quelcom ella s'hi disposa a prestar ajuda. I la història que ara 
expliquem ens diu una vegada més que la Concepció és una 
persona que deixa petjada al cor de qui la coneix. Una jove 
família escocesa es va instal·lar fa 20 anys aproximadament a 
casa de la Concepció. Hi van viure el jove matrimoni i el bebè 
que tenien al llarg d'un parell de mesos per tal de fer uns 
treballs d'arqueologia botànica a la zona de Vilanova de Sau. 
Tal petjada varen deixar-se mútuament  al cor que no deixaren 
mai d'escriure's, mantenint així el contacte al llarg del temps. La 
Concepció cada any els responia i amb alegria esperava les 
seves cartes i postals que li omplien el cor de joia. I la situació 
era així fins que aquest estiu en Tim i la Dawn amb dos dels 
seus tres fills han decidit visitar novament a la Concepció. I tot 
allotjant-se al Càmping el Pont han gaudit tots junts d'uns 
moments familiars d'unió i felicitat. Qui ho hauria pensat que 
després de tants anys hi hagués un retrobament tant bonic.                                 

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ ARTSAU  

L’exposició formada per un bon nombre d’obres de diferents 
formats i disciplines que abasten des de la pintura, l’escultura 
o la fotografia entre d’altres, es va inaugurar el dissabte dia 30 
d’agost a les 6 de la tarda. Una dotzena llarga d’artistes han 
participat en aquesta iniciativa col·lectiva pionera al municipi 
que ha estat molt ben rebuda per part del consistori: ’Són 
aquestes propostes sorgides de la gent del poble les que 
creiem que des de l’Ajuntament hem de potenciar més’ tal com 
apunta l’alcalde, Joan Riera. Després de l’èxit de participació 
d’aquesta primera edició, no es descarta que tingui continuïtat 
el que caldrà valorar és amb quina periodicitat’. S’ha pogut 
visitar durant tot el mes de setembre als matins. 

PERSONES QUE DEIXEN PETJADA ALS CORS 

Hem engegat un nou curs i es va dema-
nar a la nova directora la Montse Aru-
mí que ens passés un article pel butlletí 
on    s'expliqués com és l’escola aquest 
any. Van escollir aquest tant bonic de 
l’alumne més gran. Moltes gràcies.  
 
La meva escola és petita. És molt boni-
ca i està envoltada de natura. Per ser 
petita té un pati molt gran. Tenim la sort 
de poder-nos sentir lliures gràcies a que 
no hi hagi cap valla. Tenim un hort ple 
d’hortalisses, l’hem de cuidar nosaltres 
però tot i així és divertit. També tenim 
servei de menjador amb una monitora 
molt maca, a més anem a dinar a un 
restaurant que és molt bo, tot i que els 
dijous fan festa i dinem portant carman- 
yola. 
L’escola serà petita però hi ha tres pro-
fessors. Som pocs nens, tretze, però 
tots som amics. Com que tenim natura 
tenim molts animals per l’entorn. 
A mi m’agrada molt aquesta escola, la 
meva assignatura preferida és plàstica 
però la veritat és que totes són diverti-
des. Si he de dir la veritat no tinc moltes 
ganes d’anar a l'institut perquè sé que 
trobaré molt a faltar l’escola i tots els 
meus companys i mestres. 
 

Clàudia Romero Orra 

LA MEVA ESCOLA 

Foto: fons de l’escola Foto i text : Irene Boixeda 

Foto : fons Ajuntament 
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Calendari  

d’hivern i primavera 

 

16 de desembre teatre infantil 

 5 de gener cavalcada de Reis 

20 de febrer  Carnestoltes 

26 d’abril diada de Sant Jordi 

10 de maig caminada de Sau 

24 de maig eleccions munici-

pals 

El resultats de la consulta del 
dia 9 de novembre a Vilanova 
de Sau van ser els següents:  
Participants 202 persones  
  

Resultat de la consulta 9N  

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 

L’arada - Himne a la pàtria 
 

 
Somio despert i solco mars 
Que ara no son nostres  
I en l’estesa  de les ones 
Hi veig els nous  camps 
sembrats. 
Amb quatre relles de sang 
Farem avançar l’arada 
Per rompre els daurats 
rostolls 
Del blat, d’una passada, 
Del blat que ens ha segat 
L’estrangera dalla 
I sembrarem les llavors 
A bell trenc d’alba 
Ara que hi ha sentor 
d’oblit a l’aire. 
Aturarem, segadors  
La mort que cavalca 
Guanyant totes les curses 
I ens arrabassa la pàtria. 
Cercarem nous mots 
Fets d’alba 
I proscriurem la fosca. 
Desfermarem 
La sang aturada, 
Farem parlar els vells silencis 
Fins ara adormits 
En continguda calma 
El vent repetirà 
El so del passat 
I el nou cant de llibertat 
De la nostra arada. 
Amb quatre relles de sang 
Prepararem la sembrada. 
 
Fidel Bofill 
 
 
 
Aquest poema ha estat 
publicat amb el consentiment 
de la família Bofill. 
 

 Foto: Voluntaris de la  mesa  

Servei l’últim divendres de 

cada mes en horari de 

tarda, de 16 a 19 h 

PROPERES PARADES: 30 de gener, 

27 de febrer, 27 de març 

Tel. 616978825 b.guilleries@diba.cat 

Bibliobús Guilleries  

SI SI 184 vots 

NO 2 

SI NO 7 

ALTRES 3 

BLANCS 4 

SI BLANCS 2 

Tallers participatius de Nadal 

Molt bona participació al taller de 
Nadal, una dotzena de nens van 
decorar una pinya, i es van fer felici-
tacions nadalenques. El taller dirigit 
per Sílvia Grau es fa de manera vo-
luntària pel que des de l’Ajuntament 
li agraïm la seva iniciativa. Els mate-
rials utilitzats són reciclats, i la resta 
es tot imaginació.  

El taller de dinamització 
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Les persones que realitzen el taller 

de dinamització dels dijous, dirigits 

per Berta Casellas, us feliciten el Na-

dal, han realitzat per totes les 

famílies del poble les felicitacions d’a-

questes festes, també han decorat 

l’arbre de Nadal que hi ha a l’Ajun-

tament. Moltes gràcies a  Conxita, 

Assumpta, Mª Carme, Encarna, Do-

lors, Maria, Rosa i Concepció per la 

vostra participació i per fer-nos un xic 

més felices les festes nadalenques. 


