
   

En el Ple de l’Ajuntament del mes de gener
es va aprovar el pressupost municipal
per a l’any 2008, quedant el total de DES-
PESES fixat en UN MILIÓ QUATRE-CENTS
VUITANTA-DOS MIL TRES-CENTS
SETANTA-CINC EUROS (1.482.375,00 €),
i el d'INGRESSOS en la mateixa quantitat.

Les partides d’inversió més importants, sen-
se comptar les despeses de personal, són
les següents:

90.319,33 €MILLORA CAMÍ CASTANYADES

87.093,76 €REMOT. C/ STA. MARIA

371.504,92 €REF. PLAÇA MAJOR

431.918,92 €HABITATGES PROT. OFICIAL

1.111,76 €SECTOR PONT DE FUSTA

59.580,82 €REPETIDORS TDT

30.000,00 €CLAUSURA ABOCADOR

19.000,00 €ADEQUACIÓ PISCINA

12.300,00 €CONTENIDORS DEIXALLES

1.800,00 €EQUIPS DE SERVEIS

3.400,00 €FOTOCOPIADORA

1.000,00 €EQUIPS OFICINA

Al ple del mes de desembre va aprovar-se
inicialment el "Pla Especial de Catàleg de
Masies i Cases Rurals del Municipi de
Vilanova de Sau" exigit per la Llei d'Urba-
nisme per donar més agilitat a les reformes
integrals que hagin de fer-se en les cases
rurals del municipi.

El termini d'informació pública que acabava
el mes de març ha estat prorrogat fins el
31 de maig de 2008 per tal de donar opor-
tunitat a tots els veïns i propietaris, arren-
dataris i masovers a presentar-hi, si ho cre-
uen oportú, al·legacions.

L'arquitecte municipal, Gil Orriols i Puig, es
reunirà amb els interessats que demanin
prèviament hora a l'Ajuntament, per resol-
dre els dubtes que es plantegin. 
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Catàleg de masies

L’Ajuntament ha demanat una subvenció per
a la redacció d’un Pla Director del Servei
Municipal d'Abastament d’Aigua que
permetrà conèixer quines actuacions s’han
de realitzar per a millorar la xarxa local d'a-
bastament d’aigua potable.

Una vegada realitzat el Pla Director es podrà
demanar un ajut per a la substitució del sis-
tema de captació i distribució d’aigua de
Vilanova, que actualment està en mal estat. 
En una primera fase es substituiran els
sistemes de filtrat d’aigua de El Crous i
es canviarà la canonada que porta l’ai-
gua fins el poble.

Xarxa d’aigua potable

El dilluns dia 28 de gener de 2008, el Ple de
l’Ajuntament va aprovar les Bases i proce-
diment per l'adjudicació dels 4 primers
habitatges de protecció oficial que es
construiran al carrer de El Pont de Fusta, i
també va aprovar l’inici dels tràmits per a la
construcció dels 8 habitatges previstos.

Les bases poden ser consultades a les ofici-
nes de l’ajuntament. Durant el mes de març
es va obrir el període per al lliurament de la
documentació de totes aquelles persones
interessades en l’adquisició d’un habitatge,
que finalitzava a finals del mateix mes.

Habitatges - Pont de Fusta

Ja han finalitzat pràcticament les obres del
carrer Santa Maria, i només resten realitzar
alguns petits arranjaments i acabats com la
neteja, i la instal·lació dels elements d'il·lu-

minació i de senyalització del carrer.



Tot i que fa dos anys es va acordar que
durant l’any 2008 es faria la IV Trobada de
les Vilanoves a Vilanova i la Geltrú, degut a
canvis en el consistori municipal d’aquella
població s’ha decidit no realitzar la tro-
bada a Vilanova i la Geltrú, malgrat l’a-
cord que tots els alcaldes de les vilanoves
van signar en la III edició.

Una comissió dels 11 municipis que van sig-
nar l’acord es reunirà durant el segon tri-
mestre de 2008 per a decidir què fer per a
la continuïtat de l’esdeveniment.
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Durant el mes de desembre aquest Ajunta-
ment ha aprovat els següents projectes
d’execució:

1. "PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL
SECTOR DE LA PLAÇA MAJOR", amb
un pressupost de contracte de  
371.504,92 Euros.

2. "MEMÒRIA DE RENOVACIÓ I MILLO-
RA DE LA XARXA D'AIGÜES MUNICI-
PALS",  amb un pressupost de contracte
de 398.935,74 Euros.

3. "MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA
I ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC A VILANOVA DE SAU",  amb
un pressupost de contracte de
165.228,28 Euros.

4. "MEMÒRIA VALORADA DE CONS-
TRUCCIÓ DEL VIAL DE CONNEXIÓ
DEL SECTOR DEL PONT DE FUSTA
AMB EL CARRER DE LES ESCOLES",
amb un pressupost de contracte de
384.914,15 Euros.

5. "INSTAL·LACIÓ DE REPETIDORS DE
TDT A VILANOVA DE SAU", amb un
pressupost de contracte de 59.580,82
Euros.

Una vegada aprovats s’han sol·licitat les
subvencions a la Convocatòria del Pla Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012,
amb les següents prioritats:

Any 2008:
"URBANITZACIÓ DEL SECTOR DE LA PLA-
ÇA MAJOR"
"INSTAL·LACIÓ DE REPETIDORS DE TDT
A VILANOVA DE SAU"

Any 2009:
"RENOVACIÓ I MILLORA DE LA XARXA
D'AIGÜES MUNICIPALS"

Any 2010:
"MILLORA I ADEQUACIÓ DE L'ENLLUME-
NAT PÚBLIC A VILANOVA DE SAU"

Any 2011:
"CONSTRUCCIÓ DEL VIAL DE CONNEXIÓ
DEL SECTOR DEL PONT DE FUSTA AMB
EL CARRER DE LES ESCOLES"

Projectes 2008-20011

L’Agència Catalana de l’Aigua manté perma-
nentment informat a l’Ajuntament sobre
l’estat de l’embassament i sobre les actuaci-
ons que es porten a terme durant aquest
període d’excepcionalitat.

Des de finals de març l’ACA obre les com-
portes de fons per treure diàriament
entre 0,30 i 0,40 m3 d’aigua. Aquesta
operació es fa entre les 18 i les 24 hores de
cada dia, horari en que la temperatura de
l’aigua i l’ambiental són les adients per a
continuar extraient aigua amb qualitat per al
consum. L’operació de transvàs d’aigua a
Susqueda s’ha de fer d’aquesta forma degut
a que el nivell de l’aigua a Sau està per sota
de les últimes comportes per on habitual-
ment es treu l’aigua a través de la central
elèctrica.

Actualment la quantitat d’aigua embassada
en Sau és aproximadament d’un 13% (i el
de Susqueda d’un 27%), i els càlculs de l’A-
gència Catalana de l’Aigua preveuen treure
aigua, si és necessari, fins a un 8% de la
capacitat de Sau.

Embassament de Sau

Trobada Vilanoves

L’Ajuntament s’ha adherit al Consorci
Localred. Aquest consorci està integrat per
800 municipis catalans, l’Associació Catalana
de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya, i va ser creat pel desenvolupa-
ment de les xarxes de telecomunicacions i
de les noves tecnologies, i té com a finalitats
la coordinació dels membres del Consorci en
el desenvolupament de propostes i iniciati-
ves relatives al desenvolupament de les xar-
xes de telecomunicacions, impulsar el des-
envolupament de les xarxes locals, fomentar
el desenvolupament de les tecnologies de la
informació i la comunicació dels municipis
catalans, entre d'altres. S’espera que aques-
ta adhesió faciliti l’arribada de les noves tec-
nologies als llocs del nostre municipi que
encara no poden gaudir d’aquests serveis.

Localred

En el mes de març van començar les classes
de Gimnàstica Correctiva a càrrec d’Anna
Bonet, que es fan els dimecres i divendres
de 15:30 a 16:30 h, a la Sala Polivalent de
l’Ajuntament. Les classes es centren en l’ad-
quisició de bons hàbits posturals per a cor-
regir alguns problemes físics com la ciàtica,
la lumbàlgia o el mal d’esquena. Les perso-
nes que desitgin més informació poden
adreçar-se a les oficines de l’Ajuntament.

Gimnàstica correctiva
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A partir del dia 1 d’abril de 2008 quedarà
clausurat l’abocador de runes i andrò-
mines del sector de La Bassassa. L’ajun-
tament ha hagut de prendre aquesta mesu-
ra arrel de les denúncies per part del Depar-
tament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya a causa del mal estat de la zona.

Des del mes de novembre de 2007 l’Ajunta-
ment ha estat treballant amb el Consell
Comarcal d’Osona i amb la Diputació de Bar-
celona per veure com es podia reacondicio-
nar la zona d’acord amb la legislació actual.

Així s’ha elaborat un projecte de restauració
de la zona de l’abocador, que consistirà en
l’extracció del material acumulat durant
anys, la regeneració de la coberta vegetal i
la plantació d’algunes espècies d’arbres.

El pressupost d’execució del projecte de
recuperació d’aquest espai és de 83.834,33
euros, i per a portar-lo a terme l’Ajunta-
ment rebrà una subvenció per l’import equi-
valent de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Una vegada restaurada la zona, aquesta
passarà a formar part del projecte de zona
verda d’ús públic de La Bassassa que està
en estudi per part de l’Ajuntament de Vila-
nova de Sau i del Consorci de l’Espai Natural
de les Guilleries-Savassona.

Com a conseqüència de la clausura l’Ajunta-
ment ha hagut de buscar alternatives per a
la gestió de les runes de la construcció, de
les andròmines i de les restes vegetals que
es generen al municipi.

Clausura de l’abocador

Per a la recollida de restes vegetals l’Ajunta-
ment continuarà prestant el servei que es
feia fins ara i que feia l’agutzil municipal.

El dia de recollida serà el dilluns al matí
com fins ara.

Aquest servei només és per a restes vege-
tals de producció domèstica o municipal, en
cap cas s’acceptaran restes agrícoles, fores-
tals o professionals, que haurà de gestionar
convenientment el productor del residu.

Gestió de restes vegetals

L’Ajuntament ha aprovat l'Ordenança
municipal per a la Gestió de Residus de
la Construcció, que regularà l’abocament i
el tractament de les runes d’obres majors i
menors de la construcció i que obligarà als
constructors i promotors privats a la gestió
de les restes de construcció generades
durant les obres de construcció, reformes i
rehabilitacions d’habitatges, comerços i es-
tabliments industrials, agrícoles o ramaders.

A partir del mes d’abril totes les llicències
d’obra que s'expedeixin exigiran el compli-
ment de l’ordenança municipal.

La informació al respecte de l’ordenança es
pot sol·licitar a les oficines de l’ajuntament.

Residus de la construcció

A partir del mes d’abril es reformarà el
servei de recollida de trastos i andròmi-
nes que fins ara feia l’Ajuntament i que serà
prestat per l’empresa Recollida de residus
d’Osona SL.

La recollida s’efectuarà únicament cada
quart cap de setmana de mes (alternats
amb la deixalleria mòbil). En cas de necessi-
tar un servei de recollida especial o de grans
volums caldrà avisar particularment a una
empresa de recollida de residus o a la
mateixa empresa que presta el servei a
l’Ajuntament.

Servei de recollida d’andròmines any 2008:

26 i 27 d’abril
28 i 29 de juny
23 i 24 d’agost
25 i 26 d’octubre
27 i 28 de desembre

Gestió d’andròmines i trastos

El dia 5 d’abril es va fer la primera reunió
amb els veïns i veïnes de Vilanova de Sau,
per a informar sobre els canvis en la recolli-
da de residus, i en concret de runes de la

construcció, d’andròmines, de restes vege-
tals, i del nou servei de deixalleria mòbil,
que a partir del mes d’abril començaran a
aplicar-se al municipi. Les persones que no
van assistir a la reunió poden informar-se a

les oficines de l’Ajuntament.
També a partir del mes maig de 2008, cada
quart cap de setmana de mes (alternats
amb la recollida d’andròmines), s’instal·larà
a la zona poliesportiva de Vilanova de Sau
una deixalleria mòbil on poder dipositar
totes aquelles deixalles difícils d’eliminar
(pintures, dissolvents, piles, bateries, petits
electrodomèstics, fluorescents, medica-
ments, i d’altres elements), i que fins ara
alguns veïns es veien obligats a portar a les
deixalleries d’altres municipis.

Servei de deixalleria mòbil any 2008:

24 i 25 de maig
26 i 27 de juliol
27 i 28 de setembre
22 i 23 de novembre

Deixalleria mòbil
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L’Ajuntament ha iniciat els tràmits de
cessió del servei de recollida d’escom-
braries a l’empresa Recollida de Residus
d’Osona SL, empresa mixta entre el Consell
Comarcal d’Osona i l’empresa CESPA SA.

Aquesta cessió comportarà un canvi en el
servei de recollida d’escombraries domèsti-
ques, del material reciclable i del vidre de
tot el municipi, que segurament millorarà les
prestacions que fins ara es venien donant, si
bé al principi pot comportar alguns petits
canvis en els hàbits de tots els vilanovins a
l’hora de llençar les deixalles.

Per informar de com funcionarà el nou ser-
vei de recollida d’escombraries, es progra-
maran una sèrie de reunions amb els veïns
del municipi, que tenen per objectiu l’expli-
cació del nou servei, la conscienciació dels
usuaris, la consulta dels dubtes sobre quins
productes es poden llençar i en quins llocs,  i
la comunicació amb el nou organisme encar-
regat de la recollida i els veïns.

Per tal de que el servei funcioni com s’ha
previst és necessari canviar tots els con-
tenidors d’escombraries del municipi i
adequar-los al sistema de recollida dels
camions que ho faran. És canviaran els con-
tenidors de cartró (color blau) per uns ano-
menats de multiproducte (color blau i groc)
on es podran llençar plàstics, briks, llaunes i
cartró. Els únics contenidors que es mantin-
dran seran els de recollida de vidre (verd).

En principi es treballa amb la intenció
d’engegar el servei abans de l’estiu
(possiblement durant el mes de juny), però
tot dependrà de si es disposa dels nous
contenidors.

Durant tot l’any 2008 es farà un seguiment
de tots els punts de recollida per calcular els
volums i les necessitats, amb la finalitat de
revisar el servei a finals d’any i poder millo-
rar-lo de cara a l’any 2009.

Escombraries

Es recomana a tots els veïns del munici-
pi que domiciliïn els impostos munici-
pals en una entitat bancària, per a més
comoditat i per evitar possibles recàrrec per
endarreriments. Habitualment l’Organisme
de Gestió Tributària (ORGT) carrega els
impostos a les entitats bancàries uns tres o
quatre dies abans de la data de venciment.

Tot i això, aquelles persones que no tin-
guin possibilitat de domiciliar els rebuts
o que tinguin problemes de desplaçament,
podran pagar-los a les oficines munici-
pals fins a dos dies abans de la data de
venciment, presentant el resguard que
envia l’ORGT. L’Ajuntament no acceptarà
pagaments a les oficines ni el dia abans ni el
mateix dia de venciment.

04-02-2008 a 04-04-2008
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Taxa d’aigua - 4t trimestre de 2007

03-04-2008 a 03-06-2008
Impost sobre béns immobles urbans
Taxa recollida d’escombraries domèstiques
Taxa per recollida d’escombraries comercials
Taxa per recollida d’escombraries industrials

02-05-2008 a 02-07-2008
Taxa d’aigua - 1r trimestre de 2008

01-08-2008 a 02-10-2008
Taxa d’aigua - 2n trimestre de 2008

04-09-2008 a 04-11-2008
Impost sobre béns immobles rústics
Impost sobre activitats econòmiques

30-10-2008 a 02-01-2009
Taxa d’aigua - 3r trimestre de 2008

Pagament d’impostos

L’Ajuntament ha signat un conveni de
col·laboració amb la Diputació de Bar-
celona i el Consorci de l’Espai Natural de les
Guilleries-Savassona per a l’habilitació de
la seu administrativa del Consorci.

Per tal de reforçar la gestió de l'espai natu-
ral es feia necessària l'existència d'una seu
administrativa pròpia del Consorci que per-
metés acollir el personal tècnic, administra-
tiu i de vigilància, amb les instal·lacions
necessàries i, alhora, oferir un servei ade-
quat a la població i als usuaris de l'espai
natural. Per això es va pensar en la possibi-
litat d’habilitar un edifici de l’Ajuntament (el
nou magatzem municipal) per a poder satis-
fer, si més no de manera provisional, la
necessitat d'un espai adequat per situar la
seva seu administrativa del Consorci.

L’acord aprovat és per un període no superi-
or a quatre anys, al final dels quals l’Ajun-
tament recuperaria l’espai amb tota la
infrastructura habilitada pel Consorci.

Edifici de l’Espai Natural

D’acord amb el projecte d’arranjament i
millora de la xarxa d'il·luminació de Vilanova
de Sau, ja han finalitzat els treballs de subs-
titució de làmpades i reflectors de la majoria
de carrers del nucli urbà.

També s’han substituït els fanals de les
entrades al poble des de la carretera
N-141d, que proporcionaran des d’ara una
millor il·luminació dels accessos.

Nous fanals

Des del mes de desembre de 2007, el muni-
cipi de Sant Sadurní d’Osormort també for-

ma part de l’Espai Natural de les
Guilleries-Savassona.



   

Des del dia 16 de febrer de 2008, el Punt
d’Informació de Vilanova de Sau ha
estat traslladat temporalment a la zona
del campanar de Sau.

L’Associació de Turisme, d’acord amb l’Ajun-
tament, amb l’Espai Natural de les Guilleri-
es-Savassona i amb l’Agència Catalana de
l’Aigua van decidir establir un servei d’infor-
mació al visitant mentre duri l’afluència de
persones a veure l’estat de l’embassament.

Les persones encarregades del Punt d’Infor-
mació distribueixen uns fulls informatius
sobre la història de Sant Romà de Sau i del
embassament, i faciliten informació als visi-
tants sobre les activitats a realitzar, els res-
taurants del municipi i altres serveis que
poden trobar a Vilanova de Sau.

També s’intenta orientar al visitant sobre les
possibilitats de trobar lloc als establiments
del poble o en els seu cas dels pobles veïns.
D’aquesta forma s’intenta minimitzar el pos-
sible impacte negatiu que suposa no poder
atendre amb qualitat a totes les persones
que voldrien quedar-se a dinar, o a realitzar
activitats, en aquests dies, en funció de la
capacitat de servei actual.

El Punt d’Informació atén un mitja de
200 consultes diàries, amb un màxim de
325 consultes en un diumenge.

Segons les informacions facilitades pel
senyor Joan Alabat i Cáceres, Cap de Pro-
tecció Civil de Santa Perpètua de la Mogo-
da, i responsable del servei de vigilància de
la zona del campanar de Sant Romà de Sau
durant el cap de setmana i festius, des de
l’inici de l’operatiu el dia 26 de gener i fins al
31 de març d’enguany, s’han realitzat
1.874 hores de servei de vigilància,
s’han atès 37 persones de petites ferides
i/o contusions, dues de les quals van neces-
sitar ajuda del servei d’emergència.

També en aquest període el personal de
protecció civil ha fet uns 5000 km i ha
comptabilitzat una mitja de 1.500 vehicles
i 4.500 visitants diaris, amb un màxim de
2.256 vehicles en un sol cap de setmana.

Informació Activa

Punt d’Informació
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t. 93.884.70.06
f. 93.884.71.06
08519 Vilanova de Sau

núm. 17 - ANNEX   Primavera 2008

Visitants a Sant Romà de Sau

El passat dissabte dia 19 d’abril, a les 17 h,
a l’església de Santa Maria, es va celebrar el
primer Concert de Sant Jordi de Vilanova
de Sau, a càrrec del cor “Gospel Joy” de La
Garriga.

Durant el concert es va fer lliurament d’un
reconeixement a la periodista i escrip-
tora Maria Dolors Farrés i Ramírez,
finalista del Premi Sant Jordi 2007, amb
la seva obra “El monestir de l’amor secret”, i
també a l’estudiant Laia Amorós i
Carafí, guanyadora de la segona edició
dels Premis Accés Batxillerat 2007, de
la Fundació Salas, pel seu treball d’estudi
sobre “La talidomida”.

Abans del concert, els alumnes del CEIP
Vilanova de Sau col·laboraren amb l’acte
interpretant algunes cançons que havien
assajat per a l’ocasió.

Concert de Sant Jordi

El dia 23 d’abril, Sant Jordi, la periodista i
escriptora Maria Dolors Farrés i Ramírez,
signarà exemplars de la seva novel·la
“El monestir de l’amor secret”, finalista
del Premi Sant Jordi 2007, de 9:30 a 10:30
hores a l’Ajuntament de Vilanova de Sau.

Sant Jordi - Llibres
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El dimarts dia 8 d’abril, un grup de veïns i
veïnes del poble, va fer una excursió al
Monestir de Sant Benet de Bages (Sant
Fruitós de Bages), organitzada per l’Ajunta-
ment i l’Associació de Turisme de Vilanova
de Sau.

La sortida va ser a les 8 h, en autocar i al
matí es van realitzar dues de visites guiades
al monestir, un dinar al restaurant del
mateix recinte, i a la tarda una visita a la
Fundació Alícia, dedicada a la investigació
sobre tecnologia alimentària i a la divulgació
dels bons hàbits alimentaris.

La intenció es que aquesta iniciativa d’orga-
nitzar sortides periòdiques es vagi repetint
al llarg de l’any, en funció de les possibilitats
i disponibilitat de temps.

Visita a Sant Benet de Bages

Diumenge 4 de maig
VII Caramelles de Sau

Diumenge 1 de juny
XVII Fira d’Herbes Remeieres

Dissabte 28 de juny
V Caminada Nocturna de
Vilanova de Sau

Dissabte 30 d’agost
VI Caminada Nocturna de
Vilanova de Sau

Diumenge 21 de setembre
VII Caminada Popular de la
Vall de Sau

Diumenge 19 d’octubre
V Caça del Bolet

A més de:

Revetlla de Sant Joan

Festa Major

Castanyada

Aplec de Bancells

Activitats 2008

Ja s’està instal·lant la senyalització del Camí
de Sant Jaume (Camino de Santiago) que
unirà la frontera francesa amb Montserrat
passant per Figueres Girona, Banyoles,
Vilanova de Sau, Vic i Manresa.

El pas per Vilanova de Sau es farà seguint la
pista del costat dret de l’embassament de
Susqueda fins a la presa de Sau, d’aquí al
poble pel GR-2, però la sortida es farà per la
pista de la bronzera i la carretera vella d’a-
nar a Vic passant per Sant Llorenç del Munt i
el Gorg de Llitons fins la Font Trobada de
Folgueroles, i des d’aquí fins a Vic per la
Torre de Morgadés i el Pont Romànic del
Gurri.

Tots els establiments i particulars col·labora-
dors amb la ruta del Camí de Sant Jaume
disposaran d’un distintiu que els reconeixerà
i que facilitarà l’Associació de Turisme de
Vilanova de Sau.

Camí de Sant Jaume

El diumenge dia 1 de juny es celebrarà
la XVII Fira d’Herbes Remeieres i Pro-
ductes artesans de Vilanova de Sau.

Aquest any el pregó de la Fira anirà a càr-
rec de l’escriptor i periodista anglès,
Mathew Tree.

També hi haurà actuació castellera i gegan-
tera, i l’exposició d’enguany anirà a càrrec
del fotògraf mallorquí, Pep Bonet.

Per a més informació de la fira i/o com
posar una parada, cal contactar amb el Punt
d’Informació de Vilanova de Sau.

620 13 12 11

Fira d’herbes 2008


