
Vilanova 
de Sau

Sumari

Avui us presentem un informatiu amb 
un disseny renovat però amb la mateixa 
finalitat de sempre que és la de poder 
informar a tots els veïns i veïnes de les 
activitats i informacions que anem por-
tant a terme a Vilanova de Sau.

Són varis els projectes i les tasques que 
s’han realitzat aquests darrers mesos 
però permeteu que en destaqui algunes: 
la primera é s l’obtenció, un any més, del 
segell infoparticipa, un segell que valo-
ra la qualitat i la transparència del web 
municipal; un altra, la instal·lació de dos 
desfibril·ladors al poble i per últim la 
posada en funcionament del servei de 
rentacotxes. Tampoc voldria deixar de 
mencionar la celebració de la XXV edició 
de la Fira d’Herbes Remeieres que va ser 
tot un èxit, i voldria aprofitar aquestes 
línies per felicitar i agrair a tothom la 
seva implicació i participació.

Ara venen dies de festa, de disbauxa i 
de gresca, arriba la Festa Major! Una 
Festa que com en altres edicions, ens 
preparen la comissió de festes Cama-
rrojos i que aquest any com a novetats 
hi tenim la Txaranga i la nit de concerts 
el dissabte dia 13 i el Circ de la nit del 
diumenge dia 14, activitats i actes que 
es complementaran amb altres clàssics 
de la nostra Festa Major.

Per acabar, només em resta convi-
dar-vos a que gaudiu de la Festa Major 
i a participar de les seves activitats, la 
millor manera de fer poble i una bona 
excusa per compartir moments, rialles i 
estones màgiques. 

Bona Festa Major!
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Agenda 
properes 
activitats 
2016

Travessia al Pantà de Sau
Diumenge, 4 de setembre

A buscar bolets 
(Data a determinar)

Viu el Parc a Vilanova de Sau
Diumenge, 9 d’octubre

Excursió de tardor 
Diumenge, 16 d’octubre

Castanyada popular
Dilluns, 31 d’octubre

Aplec de Sant Andreu de 
Bancells
Diumenge, 27 de novembre 

Teatre infantil 
(Data a determinar)

Bibliobús

Servei al municipi l’últim 
divendres de cada mes en horari 
de tarda de 16 h. a 19 h.

Servei deixalleria mòbil i 
caixa d’andròmines

La deixalleria mòbil, el quart 
dissabte i diumenge del mes 
parell.

La caixa d’andròmines, el quart 
dissabte i diumenge del mes 
imparell.

Record defuncions
Josefa Arquès Silvestre , Ramón Sañas 
Torner, Angel Font Parramón, Joan Sors 
Mas, Carme Arrom Busquets, Joan Ribé 
Suriñach. Descansin en pau.



Unes 20 persones van participar 
a la reunió que es va fer el pas-
sat dissabte dia 23 de gener a 
l’Ajuntament per explicar la po-
sada en marxa d’aquest servei.

L’alcalde i les regidores de serveis 
socials van explicar la dificultat de 
fer coses diferents  i a mida dels  
altres municipis, per això amb la 
col·laboració del Consell Comarcal 
s’iniciarà aquest servei com a pla 
pilot per a petits municipis amb una 
taxa de sobreenvelliment elevada 
com a Vilanova de Sau.
En aquests moments al poble hi ha 
44 persones censades amb més de 
75 anys, amb diferents graus de de-
pendència. Les més necessitades 
podran gaudir d’aquest servei.

La treballadora social atendrà i va-
lorarà les demandes dels usuaris. 
Aquest servei  serà gratuït. Per tal 
de poder obtenir algun d’aquests 
serveis s’ha de trucar a l’Ajuntament 
i demanar hora a per la treballadora 
social. Un cop feta la visita es podrà 
iniciar el servei en una setmana. Si 
no es pot fer la primera entrevista a 
l’Ajuntament es farà una visita do-
miciliaria a casa.

Atenció 
domiciliària a 
la llar i atenció 
comunitària

l’informatiu

El consistori compleix un 96,15% 
dels 52 indicadors marcats pel 
Laboratori de Periodisme i Co-
municació per a la Ciutadania 
Plural.

El dimecres 20 d’abril va tenir lloc la 
3a edició de l’entrega de guardons 
InfoParticipa. En aquesta ocasió 
l’acte es va celebrar a la Sala Mo-
ragues d’El Born Centre Cultural de 
Barcelona.

Vilanova de Sau rep el segell  
InfoParticipa

2Info_Pública

El Mapa InfoParticipa és una eina 
que valora la qualitat i transparèn-
cia del web municipal.  Impulsat pel 
LPCCP de la Universitat Autònoma 
de Barcelona des del 2012 per fo-
mentar la transparència i la qualitat 
de la informació de les administra-
cions locals.

L’alcalde Joan Riera va agrair la tas-
ca i va felicitar al personal de l’Ajun-
tament pels bons resultats, alhora 
que els va animar a seguir treba-
llant per aconseguir l’excel·lència en 
l’àmbit de la transparència. “Seguirem treballant 

per aconseguir 
l’excel·lència en l’àmbit 
de la trasparència”

Al poble de Vilanova 
de Sau hi ha 44 
persones censades 
amb més de 75 anys
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El divendres dia 22 de juliol es va fer el sopar al Camping el Pont,
Per celebrar el final d’aquest any de taller, emplacem a tothom qui vulgui 
participar a l’any que bé que per l’octubre tornaran a començar les classes 
del dijous.

Sopar de fi de curs del taller de 
dinamització

Festival 
Bioritme 
del 25 al 28 
agost

L’exposició s’inaugurà el dia 31 de juliol. 
Romandrà a la sala polivalent de l’Ajunta-
ment fins el dia 28 d’agost.

Des de l’ajuntament de Vilanova de Sau i 
amb la voluntat de continuar potenciant 
l’activitat artística que porten a terme al-
gunes de les persones del nostre poble, 
hem preparat la tercera exposició que re-
cull obres d’aquests artistes per donar-los 
a conèixer més enllà de l’àmbit municipal 
(ARTSAU).

Aquest any l’ajuntament de Vilanova de Sau vol atorgar el títol de “Pagès 
de l’any” al veí del poble que presenti durant la temporada d’estiu la frui-
ta, verdura, hortalissa, planta o flor ornamental més gran, extranya, maca, 
exòtica, curiosa...

El termini de presentació és del 21 de juny el 30 de setembre d’aquest 2016 
i tots els interessats a participar hauran de portar o posar-se en contacte 
amb la Botigueta de Sau on es pesarà, mesurarà i fotografiarà. El producte 
presentat ha de ser ja madur i en el cas de plantes i flors ha de ser de tem-
porada no s’admetran plantes i flors de més de 8 mesos. Només s’accep-
tarà un producte per participant. Un cop esgotat el termini es sotmetrà a 
veredicte per un gran pagès de la zona. La persona guanyadora obtindrà el 
títol de: PAGÈS DE L’ANY DE VILANOVA DE SAU.

Si necessiteu suport logístic podeu contactar al telèfon: 938847006. 
Que tingueu un BON CULTIU!

3ª edició d’ARTSAU

Pagès de l’any de Vilanova 
de Sau

Molt més que un esdeveniment 
només festiu, BioRitme Festival és 
una trobada al voltant de l’econo-
mia sostenible, la salut natural, 
l’alimentació ecològica, l’activisme 
social i, cert, la música i altres dis-
cilplines artístiques. Per segona 
vegada se celebrarà a Vilanova de 
Sau, els dies 25, 26, 27 i 28 d’agost, 
al mateix recinte que l’estiu passat 
ja va acollir aquest esdeveniment 
de filosofia especial i aposta ferma 
pel compromís i la qualitat. Amb la 
natura com a escenari, durant qua-
tre intenses jornades viurem una 
experiència única relacionada amb 
la cultura, però també amb els dife-
rents elements que ens han d’aju-
dar en la construcció d’un món mi-
llor i més just.
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L’Ajuntament va aprovar en el 
ple del dia 11 d’abril les bases 
reguladores de l’atorgament de 
subvencions per l’Ajuntament, 
l’adhesió al text de les bases re-
guladores dels ajuts d’urgència 
social d’Osona aprovades pel 
Consell Comarcal, la sol·licitud 
de compensació econòmica a 
favor dels ajuntaments perquè 
abonin retribucions a determi-
nats càrrecs electes locals per a 
l’exercici 2015, la comptabilitza-

Acords de Ple

El passat mes de juny va entrar en funcionament la nova area de rentat de 
cotxes situada a la zona esportiva.

L’àrea està provista d’una maquinaria d’última generació que funciona amb 
aigua calenta i d’un aspirador, el cost del servei és d’1€ el rentador que té 
una durada de 4 minuts i 0,50€ l’aspiració.

Aquesta actuació que feia temps que estava pendent de poder-se realitzar, 
finalment  s’ha finançat amb fons propis de l’Ajuntament i esperem que tots 
els veïns es beneficiïn del servei. 

Nou servei de rentacotxes Vilanova de 
Sau municipi 
Cardioprotegit
L’Ajuntament ha instal·lat aquests 
dies dos desfibril·ladors al municipi, 
d’aquesta manera, Vilanova de Sau 
esdevé un territori cardioprotegit 
que compta amb dos DEA (Desfibri-
l·lador Extern Automàtic) repartits 
pel poble:  un al vestíbul de l’Ajun-
tament i l’altre a la pista polies-
portiva. L’aparell està protegit dins 
d’una caixa de plàstic senyalitzada. 
Aquests aparells estan a disposició 
de les persones que els puguin  ne-
cessitar en cas d’urgència vital. 

L’Ajuntament properament realit-
zarà un curset per ensenyar a utilit-
zar aquests aparells.

ció de baixes de drets incobrables 
així com les baixes del padró de 
l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica.

L’ajuntament de Vilanova de Sau 
dona compliment a  la llei de moro-
sitat, està al dia dels pagaments a 
proveïdors i no té endeutament.
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El divendres 1 d’abril es va celebrar 
el 1r Sopar Jove de Vilanova de Sau 
al restaurant del Camping El Pont. 

Més de 20 joves la gran majoria 
majors d’edat, varen participar de 
la trobada juntament amb la Regi-
dora de Joventut i la tècnica de jo-
ventut compartida. Els objectius del 
sopar eren varis: per una banda, i 
degut al canvi produït anteriorment 
de la tècnica de joventut referent, 
els joves i la nova tècnica es varen 
conèixer i varen compartir una es-
tona agradable. Fins aleshores, el 
contacte havia estat mitjançant el 
Facebook i el Whatsapp. El sopar, 
també va servir per presentar els 
diferents projectes comarcals en 
matèria de joventut en què els joves 
poden participar. Aquests projec-
tes donen cobertura a diferents in-
quietuds i necessitats com el tema 
d’ocupació, orientació acadèmica o 
alternatives d’oci, entre altres.

També es varen recollir propos-
tes per part dels joves sobre què 
els agradaria que es fes al poble. 
Val a dir que els joves assistents, 
ja formen part de la comissió Els 
Camarrojos, en què la seva tasca 
i presència al poble en esdeveni-
ments populars és valorada molt 
positivament i esdevé imprescindi-
ble.

Pel que fa als joves de 12 a 17 anys 
del municipi, hi ha previst una tro-
bada amb els mateixos objectius 
que aquest 1r sopar.

Des de la Regidoria de Joventut, 
aprofitem per fer una crida als nois 
i noies de 12 a 29 anys de Vilanova 
de Sau, que s’adrecin a l’Ajuntament 
i deixin les seves dades per poder 
posar-nos-hi en contacte.

1r Sopar Jove de 
Vilanova de Sau El Cool-act-tiu-teiatru de Vilanova de 

Sau va portar la representació de l’obra 
“Quin Toc!” a Rupit, a la Sala Joan Font, 
el passat mes de març i el dia 14 de 
maig van tornar a representar-la a la 
sala ETC de Vic.

El passat dijous 14 de juliol, més de 
100 joves d’entre 13 i 17 anys va-
ren participar de la sortida manco-
munada amb diferents municipis 
d’Osona centre i del Bisaura.

Teatre a Rupit i a l’ETC Vic

Èxit de participació a la II Sortida Jove 
Més de 100 joves d’Osona participen a la sortida al Parc Aquàtic 
Aquabrava de Roses.

Sortida jove a Aquabrava

Aquest any, comencem a treballar pel proper Pla Local de Joventut (PLJ) 
2017 -2020, i necessitem la col·laboració de tots els nois i noies de Vilanova 
de Sau, d’entre 14 i 29 anys.

Us demanem que contesteu el qüestionari que trobareu a la web de l’Ajun-
tament, no us portarà més de 10 minuts i podreu incidir en què es farà els 
propers 4 anys en temes de joventut de Vilanova de Sau.

Pla de joventut

La sortida, organitzada pel servei 
de Joventut del Consell Comarcal 
d’Osona, amb els ajuntaments de 
Calldetenes, Folgueroles, Sant Julià 
de Vilatorta, Vilanova de Sau i del Bi-
saura, aquesta és la 4a que es rea-
litza.

De Vilanova de Sau, hi varen par-
ticipar 8 joves, dos més que l’any 
passat. Com a cada sortida, no es 
va produir cap incident i hi ha la 
intenció de seguir organitzant sor-
tides mancomunades. La propera, 
segurament serà el proper mes de 
novembre, i està previst que sigui a 
Port Aventura.

Podeu consultar les actes a www.vilanovadesau.cat
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El dissabte dia 13 de febrer, l’Associa-
ció de festes Els Camarrojos, va orga-
nitzar el ball de Carnestoltes.

Ball de 
Carnestoltes 
de Vilanova de 
Sau

El dissabte 23 d’abril a les 5 de la 
tarda, es va celebrar el concert de 
TASTET DE GOSPEL a l’església de 
Santa Maria de Vilanova de Sau.

Sant  Jordi 
Concert 
Gospel

El diumenge dia 8 de maig es va celebrar a Vilanova de Sau la 14ª Caminada 
Popular de la Vall de Sau en la que hi van pendre part més de 100 caminadors.

Des de l’Ajuntament volem agrair als organitzadors, voluntaris i caminadors 
la seva col·laboració i participació .

14a Caminada Popular de la 
Vall de Sau

El diumenge 22 de maig es va fer 
l’excursió de primavera de Vilanova 
de Sau. 

Excursió de 
primavera 
Vall de Núria

El nou curs escolar arrencarà amb 5 infants més que l’anterior. Tal i com va 
explicar l’alcalde en el programa del 9 TV l’Angle Obert “l’escola és l’última 
cosa que hem de deixar perdre” 

A l’entrevista que li va fer el periodista Agustí Danés es va repassar l’actua-
litat de Vilanova de Sau, els projectes de futur i els de present com el “futur 
garantit de l’escola” un dels pals de paller de l’Ajuntament que hi ha apostat 
fermament.

Agraïm a totes les persones que ho 
van fer posible. 

El nou curs escolar

Els reis de Vilanova 
de Sau van estrenar 
carrosses per Nadal

El diumenge 5 de juny milers de visi-
tants omplien els carrers del poble 
en la celebració de la 25ena edició 
de la Fira d’Herbes Remeieres, con-
vertint-la en una de les edicions més 
exitoses.

Una jornada que començava amb 
més de 60 persones inscrites a la 
ruta botànica, l’activitat que com 
cada any dóna el tret de sortida a la 
fira. L’alta participació ja feia preveu-
re que aquesta seria una fira amb un 
gran nombre de visitants.

XXV Fira d’Herbes Remeieres
Vilanova de Sau celebra amb bon èxit la 25ena Fira d’Herbes Remeieres

Info_ Activa Info_ Activa

El Suplement de 
Catalunya Ràdio es va 
emetre des del cor de 
la fira
Una de les sensacions va ser l’emis-
sió en directe de l’espai “On Road” 
del Suplement de Catalunya Ràdio 
des del bell mig de la Fira i que a més 
va servir perquè l’alcalde Joan Riera 
i l’Herbolari de Sau Joan Carles Rey  
fessin entrega de la distinció Her-
bolari d’Honor al programa. Un altre 
dels atractius de la fira va ser poder 
tornar a veure ballar el gegant més 
gran del món: en Romà de Sau, que 
estava acompanyat pels gegants de 
Sant Hipòlit de Voltregà, Manlleu i 
Tavertet. Una altra de les curiositats 

va ser la cervesa commemorativa 
dels 25 anys creada a base de fonoll i 
regalèssia que va captivar el paladar 
dels visitants pel seu gust original i 
exclusiu.

La satisfacció final dels firaires i la 
bona participació en les conferències 
i activitats complementaries eren “la 
cirereta” que feia valorar aquesta 
edició del 25 aniversari com una de 
les millors de la Fira.

Des de l’Ajuntament es vol agrair a 
tots els col·laboradors, participants 
i organitzadors la seva implicació, 
sense la qual, el bon funcionament i 
l’èxit no hagués estat possible.
 

Als següents enllaços podeu veure 
diverses fotografies:

El 9 Nou: http://el9nou.cat/imat-
ge2_o_0_1/3292/25a-fira-d_her-
bes-remeieres-vilanova-sau

Osona.com: http://www.naciodi-
gital.cat/osona/galeria/5103/fira/
herbes/remeieres/vilanova/sau

Facebook Fira d’Herbes Remeieres:  
https://www.facebook.com/fira.
herbesremeieres


