
   

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Àrea d’Esports

1399,00 €Piragüisme a Sau

1695,00 €Gimnàstica corporal

2018,00 €Caminades de Vall de Sau

646,00 €Natació en edat escolar

300,00 €
I Campionat de Tir amb Arc
Recorregut de Bosc

300,00 €
I Campionat de Catalunya
de Caiac en Embassaments

800,00 €
V Caminada Popular de la
Vall de Sau

Àrea de Turisme

600,00 €
Reedició dels Fulletons de
Vilanova de Sau

1000,00 €
XVI Fira d’Herbes Remeie-
res de Vilanova de Sau

Àrea de Cultura

1000,00 €
Jaciments Arqueològics de
Vilanova de Sau

Àrea d’Educació

842,00 €Escola Oberta

Àrea de Joventut

600,00 €
Programa d’Activitats
juvenils

Àrea de Medi Ambient

2000,00 €
Programa d’Educació Ambi-
ental en Edat Escolar

                 TOTAL   13.200,00 €

CONSELL COMARCAL
Àrea de Cultura

337,00 €VI Caramelles de Sau

Àrea d’Esports

400,00 €
V Caminada Popular de la
Vall de Sau

Informació Municipal

Els horaris d’atenció al
públic dels serveis de l’A-
juntament són: 

HORARI OFICINA
-----------------------------------
de dilluns a divendres

de 9:15 a 14:15 hores
dilluns

de 19:00 a 21:30 hores

HORARI DE SECRETARIA
-----------------------------------
dilluns, dimarts i dijous

de 9:15 a 14:15 hores
dilluns

de 19:00 a 21:30 hores

HORARI D’ALCALDIA
-----------------------------------
dilluns

de 19:00 a 21:30 hores

HORARI DE REGIDORIES
-----------------------------------

amb cita concertada amb
cada regidor o regidora

HORARI ARQUITECTE MUN.
-----------------------------------
dilluns (cada quinze dies)

de 19:00 a 20:00 hores

HORARI ASSISTÈNCIA SOCIAL
-----------------------------------
dilluns (cada quinze dies)

de 11:00 a 12:30 hores

Subvencions Horaris ajuntament

Passeig Verdaguer, 7
t. 93.884.70.06
f. 93.884.71.06
08519 Vilanova de Sau

núm. 16   -   Tardor 2007

En el Ple de l’Ajuntament
del dia 16 de juliol es va
adjudicar definitivament,
en concurs públic, l'obra
del projecte "PROJECTE
D'URBANITZACIÓ DEL
CARRER SANTA MA-
RIA", a l’empresa "CONS-
TRUCCIONS CAROL,
SCP", (única empresa que
va concórrer al concurs)
pel preu de VUITANTA-
SET MIL NORANTA-
TRES EUROS AMB
SETANTA-SIS CÈNTIMS
(87.093,76 €), amb
subjecció al projecte
aprovat, al Plec de Clàu-
sules Administratives par-
ticulars i a les ofertes
fetes pel contractista en
les seves pliques. 

Al Ple de l’Ajuntament del
dia 16 de juliol es va
aprovar inicialment el
projecte tècnic "PROJEC-
TE DE MILLORA DEL
CAMÍ DE CASTANYA-
DELL", redactat pel tècnic
del Consell Comarcal d'O-
sona Albert Trabal Camp-
delacreu, amb un pres-
supost de contracte de
90.319,00 €.

Al Ple de l’Ajuntament del
dia 17 de setembre es va
aprovar les festes locals
per a l’any 2008:

20 de març
Dijous Sant

12 de maig
Dilluns de Pasqua de Pentecosta

Informacions

El Ple de l’Ajuntament de Vila-
nova de Sau va aprovar, el dia
16 de juliol de 2007, la xifra de
població amb data 01.01.2007,

d'acord amb les següents xifres:
329 habitants

(154 homes i 175 dones)



El dissabte dia 22 de
setembre el col·lectiu
“Gent que vol passar-ho
bé” va organitzar la tradici-
onal Sardinada Popular
que marca el final de les
activitats d’estiu.

L’acte que es va celebrar a
la Pista Poliesportiva va
comptar amb una nombro-
sa participació 
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El Consorci d'Osona de Serveis Socials està format per nou municipis de la
comarca que comparteixen el mateix Equip de Serveis Socials; entre aquests
municipis hi trobem Vilanova de Sau. Aquest Equip el formen  cinc professio-
nals del camp social: dos treballadors/es socials, un educador social, una
treballadora familiar i una orientadora laboral. L'objectiu de l'Equip és acon-
seguir que els drets socials siguin reconeguts i garantits per a tothom.

Tot l'equip realitza un treball interdisciplinari: estableix i elabora conjunta-
ment i coordinadament plans de treball, respectant les diferents disciplines,
per a assolir uns mateixos objectius, tan amb intervencions individuals, amb
famílies, grups, i/o comunitat. Una de les principals funcions d'un equip de
Serveis Socials és la de detectar i prevenir necessitats, dificultats, conflictes
i/o situacions de risc o exclusió social. Aquesta detecció es fa a través de la
pròpia persona que ve a demanar orientació i assessorament, o a través de
coordinació amb altres serveis o recursos de la zona, amb qui s'està en con-
tacte permanent, i que també coneixen a la persona i intervenen segons la
seva especialitat.

Treballadora Social
La treballadora social, més coneguda anteriorment com a assistenta social, és la perso-
na que rep, analitza i valora les demandes de les persones que presenten  necessitats,
dificultats o conflictes socials. A partir d'aquí es dóna suport i s'acompanya a aquestes
persones a poder millorar, depenent de la seva demanda. El suport pot ser: donant
informació, orientant i assessorant de serveis, recursos, prestacions, ajudes,… i fent un
seguiment de la situació per així millorar les seves condicions personals o familiars.
Quan es tracta de realitzar algun tipus de prestació, la treballadora social realitza el
tràmit i lliurament de la documentació necessaris.

Treballadora Familiar
Hi ha famílies que presenten diferents problemàtiques: malalties, avis, desorganització
familiar, manca d'hàbits, drogo-dependències, disminucions físiques i psíquiques, etc.;  
i  necessiten una persona que els ajudi i ensenyi en les seves mancances, en el propi
domicili. Aquest servei s'anomena SAD, Servei d'Ajuda a Domicili. Per a aquestes situa-
cions la treballadora social valora si és necessari que la treballadora familiar intervingui
en el mateix domicili, acorda objectius i tasques amb la família i realitza un seguiment
trimestral del cas i l'avaluació. L'objectiu principal en la tasca de la treballadora familiar
és potenciar l'autonomia de les persones del domicili, que aquestes puguin mantenir un
grau d'autonomia acceptable per a poder continuar en el seu nucli o habitatge.

Educador Social
L'educador social és la persona que informa, orienta i assessora a les famílies que
tenen alguna dificultat amb l'educació dels seus fills. A vegades requereix de fer un
seguiment més acurat amb el menor, perquè es detecten problemes de comportament,
familiars, etc., i l'educador veu a aquests nens de manera individualitzada i programa-
da, per a poder treballar objectius com: hàbits d'estudi, relació amb els altres, hàbits
d'higiene, i si cal reconduir actituds o ajudar a entendre petites coses que puguin anar
passant, per a  millorar en els hàbits socials. Aquest seguiment es realitza de diferents
maneres, amb entrevistes a l'ajuntament, a domicili, fent acompanyaments, etc. S'in-
tenta involucrar als pares mitjançant entrevistes individuals o conjuntes, per orientar-
los en la seva tasca educativa, i informar-los dels recursos i serveis que poden ajudar
en aquesta funció.

Orientadora laboral
El servei d'ocupació pretén fomentar la inserció laboral i millorar l'ocupació de les per-
sones que cerquen un lloc de treball. S'ofereix un servei individualitzat i especialitzat
per a cada usuari que es basa principalment en informar sobre recursos per buscar fei-
na a la zona i assessorar sobre tècniques de recerca de feina. També s'ofereix  infor-
mació i tramitació d'ofertes de treball. Amb això es vol aconseguir facilitar la intermedi-
ació entre les ofertes de feina de les empreses i les persones que busquen feina, facili-
tant l'accés al mercat de treball d'aquells col·lectius amb especials dificultats per incor-

porar-s'hi, d'aquesta manera, augmentar l'ocupació del territori .

PER A MÉS INFORMACIÓ I PER DEMANAR HORA DE VISITES CONCERTADES:
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU - Telèfon 93 884 70 06
TREBALLADORA SOCIAL: SÍLVIA MADRID
REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL: PILAR SANCHO

HORARI DE VISITES: 2n i 4t dilluns de cada mes, de les 11.00 a les 12.15 hores.

Equip de Serveis Socials

El diumenge dia 2 de
setembre es va celebrar el
25è aniversari de la
inauguració de les Pisci-
nes Municipals de Vilano-
va de Sau.

En aquells primers anys de
funcionament, la piscina
municipal de Vilanova va
ser una de les primeres de
la comarca i s’omplia de
gent d’arreu que durant
l’estiu volia fer ús de les
instal·lacions.

25è aniversari

Sardinada Popular

Relació d’ajudes que poden
sol·licitar els veïns a l’Ajun-
tament de Vilanova de Sau:

Subvencions municipals destina-
des al foment de la natalitat i
l’escolarització (BOP núm. 149
de 22/06/2000, pàg. 113-114).

Subvencions municipals destina-
des al foment de la rehabilita-
ció d'habitatges amb una anti-
guitat superior als 25 anys i per
al foment de la construcció
de nous habitatges al municipi
de Vilanova de Sau, fora de l’Es-
pai Natural de les Guilleries-Sa-
vassona (BOP núm. 218 de
11/09/2003, pàg. 77-79).

Ajuda a les despeses de sepeli
dels veïns del municipi (Resolu-
ció Municipal de 13/05/2002).

Les Bases i Condicions per a la recep-
ció dels ajuts municipals es poden con-
sultar a les oficines de l’Ajuntament,
qualsevol dia de 9:15 a 14:15 hores.

Les Bases i Condicions per a la recep-
ció dels ajuts de l’Espai Natural de Les
Guilleries-Savassona es poden consul-
tar a les oficines de l’Espai Natural
(Ajuntament), els dimecres i divendres
de 9:15 a 14:15 hores (trucar abans).

Ajudes als veïns



El diumenge 16 de setem-
bre es va celebrar la V
Caminada Popular de la
Vall de Sau, amb un gran
èxit de participació i
d’organització.

Enguany han participat
244 caminadors i cami-
nadores, que van seguir
l’itinerari de 16 quilòmetres
preparat per l’Organització,
i que aquest any passava
per alguns del camins més
bonics del municipi: el
camí de l’Esqueix i el
camí de la Font de Santa
Margarida.

Per a poder completar el
recorregut, es van haver
d’obrir un parell de camins
que enllaçaven pistes i cor-
riols amb l’itinerari principal
(un d’ells permet des d’ara
pujar i baixar del Puig d’Al-
far per dos indrets
diferents).

Els guanyadors de l’edició
del 2007 han estat:

- Josep Manel Moreno, de Santa
Eulàlia de Ronçana, com el partici-
pant que va fer el recorregut en
menys temps (1 h 42 minuts).
- Roser Soler, de Vilanova de
Sau, com la participant de més
edat que va acabar el recorregut.
- Júlia Capdevila, de Manlleu,
com la participant més jove (3
anys) que va acabar la caminada.
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Caminada 2007

Dissabte 27 d’octubre
a la Sala Polivalent de l’Ajuntament

Durant tota la tarda Mostra
de bolets comestibles i
tòxics.
A les 19:30 hores:

III Xerrada de Bolets
a càrrec de Dolors Freixes

IV Caça del Bolet
diumenge 28 d’octubre

(si el temps, la temperatura
i l’aigua ho permeten)

Inscripcions el mateix dia a
les 8:00 hores

Obsequis als participants

La Caça del Bolet

Fa uns mesos que el Con-
sorci de Turisme ha ins-
tal·lat dos plafons infor-
matius a cadascun dels
municipis que el formen.

A Vilanova de Sau s’ha col-
·locat un a l’entrada del
poble, al costat del Punt
d’Informació, i un altre a
l’aparcament de la Presa de
Sau.

Amb aquesta actuació
s’amplia el servei d’infor-
mació passiva dels munici-
pis, que ja es va iniciar
amb la instal·lació dels PIM
(Punts d’Informació
Multimèdia).

Plafons d’Informació

Fa algunes setmanes que
ha finalitzat el procés de
senyalització de les
rutes turístiques i cultu-
rals de la Vall de Sau i el
Collsacabra, que ha fet la
Diputació de Barcelona a
través del Consorci de
Turisme.

La senyalització consta d’un
suport vertical en fusta
tractada, i unes “bandero-
les” metàl·liques de color
verd clar, amb la tipografia
en verd fosc, i el logotip del
Consorci de Turisme en la
part superior.

Aquesta senyalització can-
via en entrar dintre de
l’àmbit de l’Espai Natural de
les Guilleries-Savassona,
per tal d’adaptar-se al
model utilitzat per l’Àrea de
Parcs Naturals de la Diputa-
ció de Barcelona, “bandero-
les” metàl·liques de fons
verd fosc, amb tipografia
en blanc, i franja vermella
identificativa del parc en la
part superior.

Amb aquesta actuació s’han
renovat alguns dels itinera-
ris existents, alhora que
s’ha fet el manteniment
d’algunes de les rutes mar-
cades en els diferents mit-
jans d’informació de la
zona.

Senyalització

Des del dia 1 d’abril, i fins
el dia 30 de setembre, el
número total de consul-
tes que s’han realitzat al
Punt d’Informació és de
1043 (mitja diària de 10
consultes).

Les consultes generals de
visitants que accedien per
primera vegada a Vilanova
de Sau, han estat les més
nombroses (360), seguides
de les preguntes per res-
taurants (88), cases de
colònies (85), preguntes
sobre l’Espai Natural (54),
informació sobre l’embassa-
ment (50), les rutes per a
BTT (50), rutes per fer a
peu (50) i les consultes
sobre allotjaments (36).

La procedència de les per-
sones que han fet ús del
servei d’informació ha estat
diversa (de l'estranger han
vingut visitants
d'Alemanya, d’Anglaterra,
de Bèlgica, de Canadà, de
França, d’Holanda o
d’Itàlia), però la majoria de
visitants venen de la zona
metropolitana de Barcelona
i de comarques veïnes.

Punt d’Informació

El dia 19 d’agost, al pantà
de Sau, el Club Nàutic
Vic-Sau va celebrar els
40 anys de funcionament
de l'entitat.

La celebració va constar
d'una jornada de portes
obertes, de la inauguració
del museu del club amb la
projecció d’un dvd dels
últims anys, el lliurament
d'una revista amb els fets
destacats dels 40 anys de
trajectòria (1967-2007) i la
celebració d’una olimpíada
esportiva.  

Hi va haver un apartat
d’esquí nàutic amb dife-
rents exhibicions d’esquí i
wakeboard, i on cal desta-
car la formació d’una torre
de tres esquiadors veterans
i joves, esquiant al mateix
temps, que des de feia 25
anys no s’havia repetit a les
aigües del embassament.

40è aniversari



Les adreces electròniques
Ajuntament www.vilanovadesau.diba.es
     e-mail Ajuntament vilanovas@diba.cat
Associació de Turisme www.vilanovadesau.cat
     e-mail Associació info@vilanovadesau.cat
     e-mail Museu museu@vilanovadesau.cat
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El passat diumenge dia 7
d’octubre es va fer la 1a
Trobada de Caiacs a l’Em-
bassament de Sau, que va
comptar amb el suport de
més de 30 esportistes.

Participants d’arreu de la
costa catalana, principal-
ment de la zona de Lloret i
Tossa, van fer el recorregut
de 10 km, des de les instal-
·lacions del Club Aqua&Ter-
ra fins al Monestir de Sant
Pere de Casserres, on es va
fer un dinar i des d’on es va
fer la tornada cap al punt
de sortida.

Aquesta iniciativa pretén
consolidar-se i aplegar cada
any a practicants d’aquest
esport, amb vistes a la
celebració d’un Campionat
de Catalunya d’aquesta
modalitat esportiva.

Trobada de caiacs

Entre els dies 1 i 21 de setembre s'ha dut a terme la XIa
campanya d'excavacions arqueològiques al jaciment
del Roc del Migdia. La excavació s'emmarca dins el Projec-
te d'Investigació Arqueològica Grups Humans i Evolució de la
Prehistòria a la Vall de Sau (Osona) dirigit per Riker Yll i
Miguel Ángel Paz, presentat pel període 2007-2009, i que
forma part de les tasques de recerca de l'Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). La campa-
nya s'ha desenvolupat amb l'autorització i subvenció de l'À-
rea de Coneixement i Recerca de la Direcció General de Patri-
moni Cultural  de la Generalitat i un ajut concedit per l'A-
GAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca).
 
Aquest jaciment ja s'havia excavat amb anteriors ocasions
des del 1981 quan es va portar a terme la primera
campanya, però ara és la primera vegada que forma part
de les tasques de l'IPHES. Juntament amb els jaciments
del Castell i el Cingle Vermell i altres importants restes i jaci-
ments medievals forma part d'un ambiciós Projecte de
recuperació i divulgació del Patrimoni Arqueològic de
la Vall de Sau, presentat fa poques setmanes.

El jaciment del Roc del Migdia compren una cronologia des
del Bronze fins al Paleolític Superior i resulta especialment
interessant perquè és un dels pocs jaciments a nivell penin-
sular que presenta una estratigrafia del Mesolític prou desen-
volupada, amb nivells de transició des del Paleolític Superior i
també cap el Neolític Antic. El jaciment és també especial-
ment ric, per època mesolítica, en ornaments de cargols i
petxines d'origen marí.

Durant aquesta campanya han participat investigadors de
diferents institucions científiques amb una important col·la-
boració en tots els sentits de l'Ajuntament i de l'Asso-
ciació de Turisme de Vilanova de Sau. Els treballs portats
a terme han permès excavar dos nivells estratigràfics corres-
ponents al moment de transició entre el Mesolític més recent
i el Neolític Antic, recuperant-se diferents materials, especial-
ment lítics i ossis. 

També s'ha pogut continuar amb l’estudi i les anàlisis dels
materials d'aquesta i d'altres campanyes (que es trobava en
dipòsit al Museu de Vilanova de Sau) i l'inventari definitiu de
tot el material recuperat fins el moment de cara a la seva
musealització.

Excavacions al Roc del Migdia - 2007

El dissabte dia 10 de
novembre, durant tot el
matí, i a les instal·lacions
del Club Aqua & Terra
Kayak (a l’embassament
de Sau), es farà una Jor-
nada de Portes Obertes
per a tots els veïns i veïnes
de Vilanova de Sau que
vulguin provar i practicar el
caiac.

Durant la jornada també es
presentarà el Programa
d’Esport Escolar que es
durà a terme amb tots els
nois i noies de Vilanova de
Sau que vulguin iniciar-se
en aquesta disciplina espor-
tiva, i que comptarà amb
una subvenció de la Diputa-
ció de Barcelona i amb el
suport de l’Ajuntament de
Vilanova de Sau. 

Portes Obertes


