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Benvolguts vilanovins i benvolgudes vilanovines,  

tornem a publicar un nou butlletí i aquest es últim de la legislatura!!, tanquem una 

nova etapa de quatre anys al capdavant de l'Ajuntament, no ha estat una legislatura 

fàcil degut a les condicions econòmiques i de crisi que ha viscut aquest país, però tot 

i aquests entrebancs, hem pogut mantenir els serveis a la gent del nostre municipi. 

Durant aquest temps no hem pogut fer grans obres, tots els projectes que teníem 

per fer els hem tingut que deixar apartats, degut a què no hem tingut el recolzament 

econòmic per part del govern de la Generalitat, no han executat el recurs més im-

portant que té que és el Pla Obres I Serveis. Això ha provocat que només s'hagin fet 

obres de manteniment i millora a la xarxa aigua, a la xarxa de camins. Conjuntament 

amb Espai Natural i ADF. Hem pogut netejar i endreçar  la zona dels Vernets, la zona 

de les barbacoes del Pantà on properament es construirà,amb el compromís de la 

Diputació, un edifici de serveis per poder controlar aquella zona. 

 

Durant aquests quatre anys a nivell de turisme hem pogut dinamitzar la zona de la 

presa amb el 50è Aniversari de la construcció del Pantà. Això ens ha permès ser pre-

sents als mitjans de comunicació amb forma de noticia, hem tingut la visita del pro-

grama el Divendres de TV3 que també va ser una experiència molt positiva. Una de 

les coses que hem fet ha sigut mantenir la Fira de les Herbes que és una fira recone-

guda i consolidada arreu de Catalunya. Durant aquest mandat també hem aconse-

guit mantenir totes les activitats, festes populars i aplecs gràcies a la Comissió de 

festes,  que hem pogut renovar amb tot aquest jovent que aporta idees i nova ener-

gia.  

Res més no vull allargar més i només donar les gràcies a tots per aquests quatre anys 

dir que ens presentarem a les pròximes eleccions amb un equip nou i amb ganes de 

treballar pel nostre poble!!. 

                                                               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 dissabte dia 28 de març es va fer 

la xerrada 100% Vilanova de Sau, on 

l’equip de govern va donar explicaci-

ons sobre la feina feta durant aques-

ta legislatura. Desprès es va obrir un 

torn de paraules on els veïns i veïnes 

va poder exposar les seves opinions. 



 
 

 
Obres a les vies de comunicació del 
municipi, camins i carreteres. 

 
Durant aquest mes de març s’han portat a terme les 
obres que quedaven pendents d’executar del 2014, 
degut a les inclemències del temps i les glaçades s’-
s’havien aplaçat, entre elles el repàs de camins amb 
l'auto anivelladora, de la Vileta, la Coromina, la 
Bronzera. També la carretera de Can Tordera a la 
Font Seca que estava plena de forats, la de la Riba a 
Rupit, s’ha enquitranat i posat formigó. 
Cal destacar l’actuació a la N-141d, tot i no estar dins 
del terme, del formigonat de les cunetes del túnel 
de la Mina a Folgueroles, en poc temps es van pro-
duir diverses sortides de via, i l’Alcalde va fer la recla-
mació a Carreteres per poder efectuar aquestes mi-
llores tant necessàries en una carretera estreta com 
la nostra on el creuament amb vehicles grans com 
camions i autobusos és un perill. 

Els comptes de l’Ajuntament 

El dia 22 de desembre l’alcalde Joan Riera va reco-
llir el diploma del Segell de qualitat, al Palau de 
Pedralbes de Barcelona de mans de la Vicepresi-
denta Joana Ortega, el va acompanyar la regidora 
Mila Martínez. Dels dotze ajuntaments de la comar-
ca que han rebut el certificat, el web de Sant Hipòlit 
de Voltregà i el de les Masies de Voltregà són els 
més ben valorats amb el 100% els dos consistoris 
compleixen tots els requisits examinats pels diver-
sos experts de la UAB. Vilanova compleix amb el 
85% dels  punts. 

       Plans locals d’ocupació  

Foto: cedida per l’Ajuntament de Masies de Voltregà 

Foto: Ajuntament de Vilanova de Sau 

Com ja hem explicat en altres ocasions Vilanova de 
Sau es beneficiaria d’un Pla local d’ocupació per 
ajuntaments de la Diputació de Barcelona, cada 
Ajuntament en funció del nombre d’aturats, pot aco-
llir-se a aquests ajuts. Vilanova de Sau és benefici-
aria d’un d’aquests plans.  
La persona escollida ha estat en Joan Peroliu, se li 
ha ofert un contracte de jornada complerta de sis 
mesos. En Joan és paleta les tasques que realitza-
rà seran d’aquest tipus, així com també altres rela-
cionades amb la feina de brigada. Aquests dies es-
tan acabant les voreres del carrer Escoles, dins de 
les millores urbanístiques que l’Ajuntament està 
fent amb financiació pròpia. També està previst 
col·locar la numeració del carrer Santa Maria. 

L’Alcalde recull el diploma del Segell de quali-
tat i transparència de la comunicació pública 
local, INFOPARTICIPA a Barcelona 

       Plans locals d’ocupació  

 

Foto: cedida per l’Ajuntament de Masies de Voltregà 

Foto: Ajuntament de Vilanova de Sau 

Aprovatori del compte general del 2014, amb un ba-
lanç positiu sense incompliments de les regles      
d’estabilitat pressupostària, despesa i morositat. 
El pressupost previst pel 2015 és de 981.821,90 
euros. Entre les despeses cal destacar les partides 
de béns i serveis de 45.000 per residus, els 22.000 
de subministraments elèctrics i els 13.500 del cànon 
de l’ACA. En la partida d'inversions els 482.220,44 
euros pel projecte de Minirotonda i urb. Passeig 
J.Verdaguer. Quedant equilibrades les despeses 
amb els ingressos. 

Els comptes municipals 

Pressupost 2015 

Despeses de personal 169.500,00 

Transferències corrents 
 

263.187,31 

Despeses corrents en béns i serveis 
 

35.295,00 

Inversions reals 513.839,59 

Passius financers 0,00  

Total  981.821,90 



Informe Social 2014 a Vilanova de Sau Osona Turisme promociona Vilanova de Sau a TV3  
 

 
 
Visites de premsa 
Durant aquest mes d’abril es 
rebran diferents visites 
relacionades amb mitjans de 
comunicació a la Comarca. 
 

Del 8 al 10 d’abril l’equip del programa GR de TV3 
gravaran part de la ruta del GR2 al seu pas de 
Vilanova de Sau a Rupit. A part de realitzar diferents 
activitats com visitar l’Herbolari de Sau, anar amb 
Aquaslider pel pantà de Sau o cuinar un plat típic, 
gravaran panoràmiques dels municipis i entorns pels 
quals passa la ruta. 

Cartell excursió 

 
 
 

 
 

Tot i tenir un municipi petit, aquest Ajuntament vetlla 
per lluitar contra les desigualtats i l’exclusió social, 
ajudant a totes aquelles persones que més ho 
necessiten.  
Vilanova consta d’una població de 328 habitants, la 
taxa d’envelliment és molt elevada estaríem entre els 
60 i 64 anys, tenim una població envellida  de 194,29 
punts respecte a la resta d’Osona que és de 92,57. 
Tot i que estem per sota del sobre envelliment 
d’altres municipis on tenen un gran nombre de 
persones de més de 85 anys.  La mitja d’edat la 
situem en 47,35 anys.  
 
La taxa d’atur es situa en 9,68, cinc punts per sota 
de la mitja comarcal, parlaríem de 15 persones, 5 
homes i 10 dones tots són major de 45 anys, amb 
estudis secundaris i provenen del sector serveis, tots 
son beneficiaris d’alguna prestació per tant tenim 
una cobertura del 100% amb algun ingrés. 
  
L’activitat econòmica és del 73,11% i l’ocupació del 
66,51 majoritàriament  del sector serveis. 
Vilanova té 105 treballadors assalariats i 42 en règim 
autònom, majoritàriament treballen en el sector 
serveis.  
Les dades socials són renda  bruta familiar 16.720 
euros per sobre de la comarcal que està en 15.586 
euros. Les pensions contributives per incapacitació 
són de 8 persones, per jubilació 42, i per viduïtat 25. 
Les beques menjador demanades al 2014 han estat 
de 4 i les concedides de 2. 
 

Les dades han estat recollides de L’Observatori 
socioeconòmic d’Osona. Una eina pública a l’abast 
de tothom i que podeu consultar a  
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/ 

Fons: Ajuntament de Vilanova 

Excursió de Primavera: El tren del ciment Berguedà 

Foto:  Osona Turisme 

Us recordem que el butlletí informatiu sempre ha 
estat una eina de comunicació a l’abast de tots els 
veïns del poble, en portem 36, els podeu consultar a 
la pàgina web de l’ajuntament en l’apartat d’actualitat 
www.vilanovadesau.cat. Des del primer. Moltes 
vegades el voldríem treure amb més periodicitat, 
però la veritat és que el dia a dia fa que ho fem quan 
podem. Us recordem que sempre que vulgueu 
participar ho podeu fer enviant un escrit signat a 
l’Ajuntament. Moltes gràcies! 



 

 

16 de desembre Festa de Nadal el nens i nenes de l’es-
l’escola del poble van fer el Festival de Nadal: teatre, poe-
mes, cançons en tres idiomes amb acompanyament musi-
cal. Per veure els vídeos podeu entrar al bloc:            
http://blocs.xtec.cat/vilanovadesau/2014/12/17/festa-de-
nadal-2014/.  

12 de febrer dijous gras, les dones van anar a dinar al 
restaurant del càmping de Malafogassa el dinar va ser 
espectacular, però la companyia encara més. Les més 
atrevides van fer l’excursió a peu. 
Els homes van anar a sopar al restaurant el Canari de 
Vilanova.  

7 de març Dia de la dona es va fer la lec-
tura del manifest del dia Internacional de la 
dona i el taller de manualitats: Decorem 
una caixa de fusta. El taller va posar en 
valor la capacitat individual de cada una de 
les participants, potenciant l’autoestima a 
partir d’un objecte comú. 

5 de gener cavalcada de reis, pels carrers del poble, 
seguidament el Rei Baltasar va fer el pregó al balcó de 
l’Ajuntament, per acabar es va fer la recollida de les car-
tes i entrega d’obsequis per tots els nens i nenes a la sala 
Polivalent. Per cert el Rei Blanc estrenava capa. Agraïm 
al taller de dinamització la seva col·laboració. 



 

 

 

         
 

Original ball de Carnestoltes 
organitzat pels Camarrojos, 
que anaven disfressats de 
“COMECOCOS”.  
El premi a la disfressa infantil: 
Robot, va ser un espectacu-
lar pastis de llaminadures. La 
disfressa individual el Dimoni 
i les disfresses de grup dels 
Pallassos, també van rebre 
obsequis. 
Moltes gràcies a tothom per 
la vostra participació i fins el 
proper any!! 



 
Publicades les bases reguladores de l’-
ment de subvencions per al foment de les activi-
tats agràries i forestals a l’Espai Guilleries-
Savassona, en data 18 de febrer de 2015. 
 

Es poden presentar les sol·licituds fins el 30 d’abril de 2015 
davant del Registre General de l’Oficina del Consorci ( Carrer 
Guilleries, núm. 5 de Vilanova de Sau) de dilluns a divendres de 
9.00 a 14.00 h), o al Registre General dels Ajuntaments del  
Consorci: Vilanova de Sau, Folgueroles, Tavèrnoles, Sant Julià 
de Vilatorta i Sant Sadurní d’Osormort.  
 
Aquests any també com a novetat es va obrir una convocatòria 
de subvencions en règim de concurrència competitiva per a fi-
nançar instal·lacions tèrmiques d’aprofitament de biomassa 
en l’àmbit dels espais naturals protegits, any 2015. El termini 
va finalitzar el 28 de febrer de 2015. 
 
En la memòria de l’any 2013 presentada el passat 19 de març 
per la directora Isabel Cabrera, hi figuren 34 subvencions ator-
gades amb un valor de 31.350,00 euros. La majoria d’elles, 18, 
han estat per a treballs silvícoles de millora i tractament de pla-
gues, pràcticament el 50% del total.  
Durant el 2013 es van elaborar 148 informes pels guardes sobre 
incidències al territori, destaquem les de neteja i manteniment 
37,  seguit de despreniment de pedres 23, ús públic 20, senyalit-
zació 14, seguretat i accidents13, per destacar les més nombro-
ses.  
També es van fer els informes perceptius de projectes i activitats 
que es pretenen desenvolupar en l’àmbit del pla especial o actu-
acions contra infraccions comeses, a través de denúncies da-
vant dels organismes competents en un total de 93, sent les 
més nombroses les activitats esportives, turístiques o de lleure 
56, seguit de les urbanístiques 15 i les forestals 8, per destacar 
les més nombroses. 

L’Ajuntament informa que l’horari d’atenció 
al públic del Punt d’informació turística és 
el següent; a partir del 14 de març els ho-
raris són: de 10:30 a 14:00 hores els 
caps de setmana i festius i els mesos 
de juliol i agost cada dia de 10:30 a 
14:00 hores. Els dilluns tancat. 
La persona responsable d’atendre al pú-
blic és Marina Cirera.  

La Diputació de Barcelona amb el catàleg 
de Xarxa de Municipis el 2014 va aprovar 
per aquest Ajuntament el recurs tècnic de 
renovació del web municipal. Esperem 
que a partir de mitjans d’abril pugui estar 
en funcionament. 
El nou web incorpora una imatge més mo-
derna així com tots els nous requisits per 
fer els tràmits en línea. També s’incorpora 
twitter i facebook i totes les exigències que 
El Segell de Qualitat i Transparència exi-
geix en participació ciutadana. Aquest web 
reforçarà l’apartat de turisme actualitzant 
totes de les dades de les empreses i allot-
jaments del municipi.  

Punt d’informació turística El Mirador Oberta la convocatòria de subvencions del Consorci de 
l’Espai Natural Guilleries Savassona, per l’any 2015, 
fins el 30 d’abril. 

Què és el Raid Dels Ausetans? 

El Raid dels Ausetans 
és un programa que 
es situa en l’àmbit del 
foment de la participa-
ció en l’oci i el lleure.  

El Raid dels Ausetans és un circuit d’aventura on els grups de 
participants de joves hauran de superar proves de diversa índo-
le en un temps determinat. Cadascuna de les proves pretén po-
tenciar unes capacitats concretes i persegueix uns objectius es-
pecífics. 
Els grups participants tindran un mínim de 4 joves i un màxim de 
6 joves. El Raid del Ausetans fomenta, a partir de l’educació en-
tre iguals, la creació d’una xarxa de contactes i de nusos inter-
personals que s’enforteixen el teixit social.  
La primera edició del Raid dels Ausetans fou l’any 2008. I totes 
les edicions han estat impulsades des del Consell Comarcal d’-
Osona i els Ajuntaments participants.  
Més informació a  www.elraiddelsausetans.cat 

Foto: Ajuntament de Vilanova 

Nou web www.vilanovadesau.cat 

Foto: disseny de portada 



 
 

Enguany es compleixen 10 anys del 

segell del Sistema de Qualitat Turística 

en Destinacions (SICTED) a la 

demarcació de Barcelona.  

Per commemorar-ho, s'ha homenatjat 

les primeres empreses i destinacions que van obtenir el 

distintiu. Sau Collsacabra com a destinació hi va formar part des 

dels inicis. La consellera delegada de Promoció econòmica Mila 

Martínez va ser a l'acte acompanyant les empreses i va parlar 

en representació de les destinacions que fa 10 anys que 

implanten el segell de Compromís de Qualitat, L’empresa 

Aquaterra també va estar distingida i va recollir l’obsequi Joan 

Carles Rei, que a la vegada va explicar el paper de les 

empreses en aquest projecte. L’acte es va realitzar a la Llotja 

de Mar a Barcelona el 18 de febrer. 64 empreses i serveis 

turístics de la comarca d'Osona han renovat el 2014 el 

distintiu de qualitat SICTED.  

Tancament de l’Associació de Turisme de Vilanova de Sau 

 El dia 27 de març al vespre es va fer una 
assemblea general on els membres 
participants van arribar a l’acord de dissolució 
d’aquesta associació. Els motius són la poca 
activitat que en aquests moments es portava 
a terme, i la disminució de recursos 
econòmics.  
L’associació privada creada al 1998 va tenir 
una gran activitat, juntament amb el Consorci 
de Turisme Vall de Sau Collsacabra els 

primers anys, posteriorment els projectes i la motivació han anat 
minvant. La junta actual portarà a terme el procés tancament i 
liquidació com marca la normativa existent. Tots els 
components de la mateixa rebran la notificació definitiva quan 
s’hagi realitzat aquest tràmit. 

Osona 10 anys de destinació de qualitat SICTED,  
Sistema de Qualitat Turística en Destinació  

Sau, un nombre que aparece en el ima-
ginario de la mayoría de gente dibuján-
dose en forma de pantano. Un pantano 
en el que despunta el campanario de 
una iglesia que nunca queda completa-
mente sumergida. Un campanario que 
nos recuerda que allí debajo permane-
ce un pueblo ahogado entre arenas fan-
gosas, Sant Romà de Sau. Este pueblo 
dejado al olvido, como tantos otros, es 
el que da vida al proyecto de Mawa, re-
viviendo desde la superficie la memoria 
de un pasado. El artista explora la histo-
ria de Sant Romà de Sau y nos descu-
bre la existencia de otro pueblo llamado 
exactamente igual construido para su-
plantar al primero pero abandonado. El 
trabajo se extiende recorriendo las dos 
poblaciones y nos muestra que a pesar 
de ser dos pueblos distintos, comparten 
nombre y su historia está marcada por 
el mismo hecho. 

El Centre d’Arts Contemporànies de 
Vic va acollir del 10 d’octubre 2014 al 
24 de gener 2015 l'exposició 
col·lectiva Sense Paisatge els autors 

Arturo / fito Rodríguez Bornaetxea - Igor 
Rezola - Mawatres, Juan Pablo Ordu-

ñez. Iniciat el món del graffiti i l'street 
art, el seu treball pren amb el pas dels 
anys la via de la intervenció conceptu-
al. Treballa en la idea d'intervenció en-
cara sense saber exactament què signi-
fica aquesta paraula com a disciplina 
artística, però descobrint a cada pas. 
Va néixer a Madrid però va deixar de 
viure-hi als 12 Ara té 27 i viu a Bilbao 
des de fa bastants anys. Els seus últims 
treballs es focalitzen en la idea de 
"tradició", entenent la història com un 
context complex; com si es pogués cir-
cular entrar entre les línies dels llibres 
d'història i girar les lletres.  

"El paisatge no és quelcom que hagi 

existit sempre, és un fenomen que no 

existeix sense observador, però sobretot 

és una invenció pròpia de l'art". 

Juan Pablo Ordúñez / MawatreS 

Foto Diputació de Barcelona 

Foto: Juan Pablo Ordúñez / MawatreS 



 

      

   Calendari de primavera 

  18 d’abril diada de Sant Jordi 

     10 de maig caminada de la Vall de Sau 

  17 de maig excursió de primavera 

  24 de maig eleccions municipals 

  7 de juny XXIV fira d’herbes remeieres     

   Amb la presentació del llibre de 
Joan Lagunas, Història de la cons-
trucció del Pantà de Sau, aquest 
Ajuntament dona per tancats els ac-
tes de celebració del 50è l’aniversari 
de la presa de Sau. Aquest llibre es 
presentarà el proper dia 18 d’abril a 
les sis de la tarda a l’edifici del Mi-
rador de la presa. L’ajuntament de 
Les Masies de Roda i el de Vilanova 
de Sau han patrocinat l’edició i im-
pressió del llibre.  Més de tres anys        
d’investigació han desvetllat molts 
dels secrets de la inundació de la 
Vall de Sau per convertir-la en el 
pantà actual. Detalls dels projectes, 
testimonis, anècdotes i vivències de persones relacionades amb el 
Pantà i la seva construcció. Fan d'aquesta voluminosa obra el primer 
recull exhaustiu i documentat de la Transformació socioeconòmica i 
geogràfica de Vilanova de Sau i Les Masies de Roda; història i can-
vis soferts en un territori ocupat per les aigües.  
Aprofitant la celebració de la Diada de Sant Jordi el mateix dia 18        
d’abril es farà la presentació del cartell de la XXIV FIRA D’HERBES 
REMEIERES.  
Per acabar es servirà una copa de cava. 
Us esperem tots i a totes a aquesta presentació. L’aposta per la histò-
ria, la cultura i les tradicions ha estat una de les prioritats del nostre 
Ajuntament.                                                      

Mila Martinez 1ª tinent Alcalde 

Tancament dels actes del 50è   
aniversari de la pressa de Sau 

Calendari de la deixalleria mòbil i 
la caixa d'andròmines any 2015 

Deixalleria  
4 art dissabte  
del mes parell 

C. andròmines 
4 art dissabte  
del mes imparell 

febrer: 28 i 29 gener: 24 i 25 

abril: 25 i 26 març: 28 i 29 

juny: 27 i 28 maig: 23 i 24 

agost: 22 i 23 juliol: 25 i 26 

octubre: 24 i 25 setembre: 26 i 27 

desembre: ---- novembre: 28 i 29 

Patriotes 
 

Silenci tibant dels morts, 
por i basarda. 
Pàtria, ombra perduda 
en la mar brava, 
vaixell sense bandera 
ancorat a la platja. 
Veles i vents 
de glòries passades. 
Dalt del turó, 
les tombes blanques. 
Al vell campanar  
sonen campanes; 
el cementiri sembla 
més blanc encara. 
 

Promeses 
 

La llum prima de la nit 
desdibuixa el paisatge. 
Els xiprers són vigilats 
pel mussol d’ulls de marbre: 
que no s’escapin amunt 
ni escoltin promeses vanes 
buscant per nous camins 
una nova i dolça pàtria 
que la finestra del cel 
els promet de matinada. 
 

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

 Portada del llibre de Joan Lagunas 

Servei l’últim divendres de cada mes 

en horari de tarda, de 16 a 19 h 

PROPERA PARADA: 24 d’abril,  

 

29 de maig, 26 de juny, 24 de juliol, 

24 juliol, 25 setembre 

 
Tel. 616978825 b.guilleries@diba.cat 

www.bibliotecavirtual.diba.cat 

Bibliobús Guilleries 

Defunció 
 

Pere Sancho i Vilaró 
(22-03-1920 a 1-03-2015) 

En Pere de Mas Francesc ens 
ha deixat, la persona de més 
edat del municipi, als 94 anys. 

 
Tot el que comença acaba,  

i la vida ... A voltes tan llarga 
sovint tant curta...  


