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En aquest informatiu us presentem les 
informacions i activitats més destaca-
des que s’han realitzat al municipi des de 
principi d’any.

Com veureu l’activitat a Vilanova de Sau 
és variada. Activitats culturals, esporti-
ves, gastronòmiques i turístiques, la Fira 
d’Herbes Remeieres... on la participació 
dels veïns és la clau. Però també us volem 
apuntar les informacions de les obres 
i serveis que realitzem des de l’Ajunta-
ment i que complementen la feina del 
dia a dia. De totes, la més destacada és la 
construcció de la mini rotonda de l’entra-
da del municipi que està previst iniciar les 
obres al setembre i que també inclou el 
projecte d’urbanització del Passeig Jacint 
Verdaguer i el conjunt dels carrers Santa 
Maria, Plaça Major i de l’Església.

També cal apuntar la integració de Vila-
nova de Sau al projecte MeteoGuilleries 
amb la intenció de convertir-se en un 
centre de referència dins la xarxa meteo-
rològica de les Guilleries. En la part més 

lúdica, agrair un any més a tots els veïns, 
col·laboradors i organitzadors la implica-
ció en l’edició d’enguany de la Fira d’Her-
bes Remeieres.

Ara estem a les portes de la nostra Festa 
Major. Una Festa que de nou ens prepa-
ren la comissió de festes Camarrojos i 
que aquest any com a novetat destaca-
da i esbojarrada ens han preparat: la 1ª 
Baixada de Carretons de Vilanova de Sau, 
juntament amb més activitats i actes que 
es complementaran amb altres clàssics 
els dies de Festa Major.

Finalment, només em resta convidar-vos 
a que gaudiu de la Festa Major i ani-
mar-vos a participar dels actes. Una ma-
nera de compartir, moments divertits i de 
disbauxa, entre els veïns de Vilanova de 
Sau.

Bona Festa Major!
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Canvis a 
l’entrada del 
poble:
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Jutge de pau

Nova bandera 
oficial de 
Vilanova de 
Sau 

Construcció d’una 
“mini rotonda” a la 
cruïlla de la N-141d 
i urbanització del 
Passeig Jacint 
Verdaguer.

En el Ple celebrat el passat 3 de 
juliol es va adjudicar el contracte 
d’obres a favor  de l’empresa M i J 
Gruas, SA. El preu total de l’adjudi-
cació 282.278,30 +21% IVA.

Aquest serà un dels projectes més 
destacats en inversió al municipi 

de la legislatura,  però també és un 
dels canvis urbanístics importants, 
ja que no només es modificarà l’en-
trada del poble, amb la “mini roton-
da” sinó que el projecte d’urbanit-
zació del Passeig Jacint Verdaguer, 
tanca la rehabilitació urbanística 
del nucli urbà, iniciada el 2007. Que 
inclou: el conjunt dels carrers Santa 
Maria, Plaça Major i de l’Església.

La previsió de les obres és que co-
mencin al setembre, es decidirà el 
dia en l’acte de replanteig de l’obra. 
Està previst realitzar una reunió in-
formativa per explicar als veïns el 
funcionament de les circulacions 
de vehicles, durant el transcurs 
d’aquestes. Podeu consultar més 
informació del projecte al web mu-
nicipal.

En el Ple de juny es van convocar 
les bases pel nomenament de jut-
ge de pau i suplent del municipi de 
Vilanova de Sau. Aquestes bases les 
podeu consultar al web municipal i 
al tauler d’anuncis del mateix Ajun-
tament.

L’ajuntament de Vilanova de Sau ja 
té la nova bandera oficial aprovada 
per la Generalitat de Catalunya, que 
va publicar el 2 de maig  al seu Diari 
Oficial (DOGC) la seva conformitat 
amb l’adopció d’aquest símbol.  La 
nova bandera ha quedat inscrita en 
el Registre d’ens locals de Catalun-
ya del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals.

Les participants al taller de dinamit-
zació van confeccionar la bandera 
que està oficialment a la Sala de 
plens de l’Ajuntament.

de pagament previstos en llei. En un 
altre punt es va acordar aprovar el 
compte general del pressupost de 
l’Ajuntament corresponent a l’exer-
cici 2016 i trametre una còpia del 
compte a la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya i al Tribunal de Cuen-
tas.

En el Ple de juny  es va donar comp-
te de l’estat d’execució del vigent 
pressupost municipal a data 30 
d’abril de 2017. El secretari va do-
nar compte de l’informe trimestral, 
corresponent al primer trimestre de 
2017, indicant que l’Ajuntament ha-
via donat compliment als terminis 

Informació econòmica Ple Juny:
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En el temps que portem fent re-
collida selectiva al nostre poble, 
no hem aconseguit els objectius 
de reciclatge esperats. Això té 
una conseqüència directa en 
la nostra butxaca i també en el 
nostre ambient. 

Recorda: cada cosa al seu lloc
Info_Pública

Els establiments comercials i de tu-
risme teniu un pes important en la 
millora de la recollida selectiva. Ge-
nereu més quantitat de deixalles que 
un habitatge i habitualment feu un 
residu més net i més fàcil de recupe-
rar, que no volem que es perdi dins la 
fracció rebuig.

El problema és que no separem co-
rrectament les restes de menjar (la 
fracció orgànica), en lloc de tirar-les 
a un dels compostadors comunita-
ris que tenim instal·lats, ho tirem al 
rebuig (contenidor verd fosc). Això 
té tres conseqüències importants:   

En realitat és una situació clara que té una solució senzilla, i aquesta és la part positiva: 
només hem de deixar de tirar les restes de menjar (fracció orgànica) al rebuig i tirar-les al 
compostador.

1  perdem l’oportunitat de reci-
clar la matèria orgànica per fer-
ne adob.

2  portem massa quilos a l’abo-
cador on s’enterren.

3 entrar quilos a l’abocador és 
cada dia més car.

Volem informar-vos i escoltar els 
vostres dubtes i suggeriments, per 
això us fem saber que en breu un tèc-
nic de Recollida de Residus d’Osona, 
l’empresa del Consell Comarcal que 
fa la recollida de les deixalles, us farà 
una visita o us trucarà per concer-
tar-la.

El passat 6 de maig ja es va fer una 
xerrada informativa  on es va explicar 
de primera mà com podem millorar, 
quins beneficis en podem treure i qui-
nes conseqüències haurem de patir si 
no ho fem. Comptem amb vosaltres 
per assolir aquest repte. Per econo-
mia i per ecologia, Vilanova de Sau 
mereix estar entre les viles que millor 
reciclen de tot el país.

Podem fer-ho, no ho 
tenim tant lluny!  
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El projecte MeteoGuilleries conti-
nua el seu procés d’expansió amb 
la incorporació d’una nova estació 
meteorològica municipal a Vilanova 
de Sau, que aviat serà realitat i que 
vol esdevindre un centre de gran re-
ferència dins la xarxa meteorològica 
de les Guilleries. 

El nou observatori meteorològic, que 
estarà situat a terrenys municipals, 
comptarà amb la tecnologia més 
moderna, complint els requeriments 
de qualitat pertinents i seguint la 
normativa de l’Organització Meteo-
rològica Mundial.

L’estació està situada dins un tancat 
i equipada amb sensors de tempe-
ratura, humitat, pressió atmosfèri-
ca, direcció i velocitat del vent, plu-
viometria i radiació solar. Al centre 
de l’observatori hi ha una torre de 
deu metres per situar-hi els corres-
ponents sensors del vent. La gestió 
de tots aquests sensors estan cen-
tralitzats en un modern datalogger 

Vilanova de Sau s’integra al projecte 
MeteoGuilleries

Info_ Activa

Campbell Scientifics CR300, total-
ment programable i compatible amb 
protocols Modbus, PakBus i DNP3, 
un equipament totalment professio-
nal. 

Tecnològicament, aquesta estació és 
molt similar a la de Sant Julià de Vi-
latorta i a la recentment instal·lada a 
Les Masies de Roda, se’n podran ex-
treure moltes dades i fer comparati-
ves de registres per conèixer l’evolu-
ció de les variables meteorològiques 
a la zona de la Vall de Sau, un punt 
altament estratègic dins del projec-
te naturalista de MeteoGuilleries. 
Amb aquesta nova incorporació, la 
comarca d’Osona tindrà tres esta-
cions de referència gestionades amb 
el mateix criteri d’eficiència dins del 
gran projecte MeteoGuilleries. 

Aquesta estació donarà servei en 
molts àmbits i esdevindrà una eina 
d’utilitat per a tota la població, no 
només per conèixer les variables en 
temps real, que també es podran 

consultar al lloc web www.meteo-
guilleries.cat i a d’altres espais web 
d’informació meteorològica, sinó 
també per a escoles i centres acadè-
mics, estudiosos naturalistes o com 
a base de treballs de recerca me-
teorològica, en estreta col·laboració 
amb el professorat i les associacions 
científiques del territori català amb 
les que participa el projecte Meteo-
Guilleries. Recordem que Vilanova 
de Sau és el centre de l’Espai Natural 
Guilleries-Savassona. 

Pel què fa al seu funcionament, i com 
ja es fa amb tota la xarxa, MeteoVila-
torta gestionarà tota la part tècnica, 
el manteniment, mentre que el res-
ponsable directe de l’estudi i gestió 
de les dades i de la seva difusió serà 
l’equip de MeteoGuilleries. 

Aquest projecte es fruit de la col·la-
boració entre l’ajuntament de Vila-
nova de Sau, l’Espai Natural Guille-
ries-Savassona i MeteoVilatorta.
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Fa vint-i-sis anys que la 
Fira d’Herbes Remeieres de 
Vilanova de Sau iniciava el 
seu camí, amb incerteses 
però amb il·lusió. El projecte 
d’uns quants veïns ha aca-
bat esdevenint la realitat 
de tot un poble, esperonada 
per la força de tots aquells 
que en aquests 26 anys han 
anat organitzant i col·labo-
rant en aquest esdeveni-
ment.

Després que l’any passat celebrés-
sim el 25è aniversari, amb una de 
les edicions més exitoses, l’edició 
d’enguany es va centrar en la figura 
de l’herbolari. Com els darrers anys 
l’activitat s’iniciava amb la ruta 
botànica amb la participación 
de més de 60 persones, plantes 
aromàtiques i medicinals de la Vall 
de Sau, guiada per botànics i el 
gerent de Naturalwalks. 

Al matí va tenir lloc la conferen-
cia sobre el futur dels herbolaris 
artesants. Una de les activitats més 
destacades de la fira que apropava 
als assistents a l’ofici de l’herbo-
lari o herbolària. A la tarda el taller 
d’olis essencials que va realitzar 
en Joan Carles Rey, herbolari de 
Sau i director de la fira. Totes dues 
activitats van despertar l’interes del 
nombros públic assistent.

Com en altres ocasions les partici-
pants al taller de dinamització van 
participar activament en la decora-
ció de la Fira d’Herbes d’enguany. 
En aquest sentit des de l’Ajun-
tament els volem agraïr la seva 
dedicació i predisposició en les 
activitats del poble.

Fira d’Herbes Remeieres
La plena consolidació d’un projecte

Info_ Activa



l’informatiu 6Societat i cultura

Carnestoltes 
a Vilanova de 
Sau

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

El passat dissabte 4 de març va te-
nir lloc el ball de disfresses que or-
ganitzen l’associació de festes Els 
Camarrojos amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

Una festa plenament consolidada 
en el calendari del poble on cada 
any els veïns i veïnes de Vilanova 
ens sorprenen amb les seves origi-
nals disfresses. Aquest any els pre-
mis per a les millors disfresses van 
ser per la papallona en la catego-
ria infantil, el cargol es va endur el 
premi a la millor d’adults i la millor 
comparsa va ser pels egipcis.

Des de l’Ajuntament agraïm als Ca-
marrojos la seva tasca en l’organit-
zació i també a tots els col·labora-
dors i participants perquè tots ens 
ho vam passar molt bé!

Presentació 
d”El Càstig”

Més de 70 persones van assistir a 
l’acte de presentació del llibre El 
Càstig de MªDolors Farrés que es 
va celebrar a la Sala Polivalent de 
l’Ajuntament. L’alcalde Joan Riera va 
ser l’encarregat d’introduir la pre-
sentació que va anar a càrrec de la 
Regidora Mila Martinez que ha expli-
cat el què ha trobat més rellevant del 
llibre: el món de la dona el SXIV i la 
manca de llibertats, tant en l’educa-
ció com  en el propi món.

Ivet Iglesias ha posat veu a la mare 
de Galzeran en la lectura d’un frag-
ment de la novel·la, que ha donat pas 
a un interessant diàleg on s’han des-
granat detalls de la història. Final-
ment Joan Riera ha clos l’acte i ha fet 
entrega d’un ramet de roses a l’Ivet 
Iglesias i a l’autora Mª Dolors Farrés 
desitjant-li en nom del consistori, 
“molta i sort i moltes vendes”.

Diumenge dia de Sant Jordi l’Ampa 
de l’escola va fer parada de roses i 
llibres al poble. Tots els beneficis es 
van destinar a les activitats de l’es-
cola que organitza l’AMPA. També 
es va presentar el cartell guanyador 
de la XXVI Fira d’Herbes Remeieres, 
obra de Yolanda Canal Ramos esco-
llit en el procés participatiu, on s’hi 
van presentar 4 obres.

Sant Jordi a Vilanova de Sau i 
cartell Fira Herbes 2017

Trobada ADF 
2017 a Vilanova 
de Sau
Trobada anual de voluntaris i 
propietaris de l’agrupació de 
defensa forestal de Vilanova de 
Sau.

El dissabte 10 juny es va celebrar 
a Vilanova de Sau la trobada ADF 
d’aquest any. La jornada es va ence-
tar amb l’arribada de les cubes i re-
molcs al Pavelló de Vilanova de Sau. 

També es va celebrar l’assemblea 
de socis i tot seguit es va realitzar 
l’inventari i repartiment del mate-
rial, càrrega d’aigua i posada a punt 
dels diferents equips i proves d’ex-
tinció. La jornada va finalitzar amb 
el dinar de campanya.
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L’horari d’obertura de les piscines 
municipals és de les onze del matí 
fins a dos quarts de vuit de la tarda. 
Les instal·lacions estaran obertes 
fins al 3 de setembre. Com és habi-
tual es poden adquirir abonaments 
a les mateixes piscines. Esperem 
que gaudiu d’un bon estiu a les pis-
cines de Vilanova de Sau.

Horari Punt 
informació

Els horaris d’atenció al públic del 
punt d’informació turística de 
Vilanova de Sau situat a l’edifici del 
mirador de la presa 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 romandrà tancat.

Per més informació també podeu 
contactar: 

otvilanovadesau@gmail.com 
T. 620 131 211
93 884 79 46

El consistori compleix un 92,31% 
dels 52 indicadors marcats pel La-
boratori de Periodisme i Comuni-
cació per a la Ciutadania Plural. El 
passat dimecres 19 d’abril va te-
nir lloc la 4a edició de l’entrega de 
guardons InfoParticipa. En aquesta 
ocasió l’acte es va celebrar a la Sala 
d’Actes de l’edifici del Rectorat del 
Campus de la Universitat Autònoma 
de Barcelona a Bellaterra.
El Mapa InfoParticipa és una eina 
que valora la qualitat i transparèn-
cia del web municipal. 

Vilanova de Sau rep per 3er any consecutiu el 
segell InfoParticipa

 Impulsat pel LPCCP de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona des del 
2012 per fomentar la transparència 
i la qualitat de la informació de les 
administracions 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.

Excursió de primavera a 
Tarragona
Una quarantena de veïns van poder gaudir  d’un dia esplèndid on van po-
der fer una bona descoberta de la Tarraco dels emperadors i gaudir d’un 
excel·lent dinar al restaurant “Les Voltes” declarat patrimoni de la huma-
nitat. Abans de tornar cap a Vilanova de Sau van fer una visita guiada amb 
autocar a l’Àger de Tarraco.  

Obertura de les piscines 
municipals



Agenda 
properes 
activitats 
2017
15 agost 
Festa Major

10 setembre 
Travessa nedant Pantà de Sau

8 octubre 
Viu el parc Vilanova de Sau

Segons temps 
A buscar bolets

15 octubre 
Excursió de tardor amb autocar

31 octubre 
Castanyada

3 desembre 
Aplec de Sant Andreu

Desembre 
Teatre infantil

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.

Una de les principals novetats de la Festa Major 
d’enguany a Vilanova de Sau

Participa a la 1ª Baixada de Carretons que organitzen 
l’ajuntament de Vilanova de Sau i Els Camarrojos el 
proper 14 d’agost de 2017. Aquesta serà una de les no-
vetats divertides que preparen els organitzadors per 
aquesta Festa Major 2017.

L’activitat està dividida en dues categories:

Categoria A: 
de 6 a 11 anys, han de portar l’autorització signada pel 
pare/mare o tutor legal.

Categoria B: 
de 12 anys endavant.

PROGRAMACIÓ
5 Dissabte  

15:30 h (Sala polivalent de lʼAjuntament)    
XV Campionat de botifarra 
Botifarra a 6 dats. Trofeu per al 1r,2n i 3r  

 classificats, pernil, llonganissa, cava i vi. 
 Inscripcions a lʼAjuntament de Vilanova de Sau 
 fins al 4 dʼagost. (Tel. 83 884 70 06). 
  
 Preu  anticipada: 5€ amb consumició. 
 Preu el mateix dia: 7€ amb consumició. 

12 Dissabte  

12:00 h (Sala polivalent de lʼAjuntament)    
Tast vi i formatge 
Degustació de diferents formatges de  

 proximitat, maridats amb diferents vins  
 catalans.  
 Conduit per la Mariona i lʼAdrià de la  
 Formatgeria dʼOrís. 
 Inscripcions a lʼAjuntament de Vilanova de Sau 
 del 01/07/17 al 10/08/17 (Tel. 83 884 70 06) o 
 30 minuts abans.  
 Preu: 8€ 

PROGRAMACIÓ
5 Dissabte  

15:30 h (Sala polivalent de lʼAjuntament)    
XV Campionat de botifarra 
Botifarra a 6 dats. Trofeu per al 1r,2n i 3r  

 classificats, pernil, llonganissa, cava i vi. 
 Inscripcions a lʼAjuntament de Vilanova de Sau 
 fins al 4 dʼagost. (Tel. 83 884 70 06). 
  
 Preu  anticipada: 5€ amb consumició. 
 Preu el mateix dia: 7€ amb consumició. 

12 Dissabte  

12:00 h (Sala polivalent de lʼAjuntament)    
Tast vi i formatge 
Degustació de diferents formatges de  

 proximitat, maridats amb diferents vins  
 catalans.  
 Conduit per la Mariona i lʼAdrià de la  
 Formatgeria dʼOrís. 
 Inscripcions a lʼAjuntament de Vilanova de Sau 
 del 01/07/17 al 10/08/17 (Tel. 83 884 70 06) o 
 30 minuts abans.  
 Preu: 8€ 

PROGRAMACIÓ
12 Dissabte  

16:00 h a 19:00 h (Camp de ca la Pona)    
Paint ball  
Primer grup: nens de 8 a 13 anys 

 Horari: de 16:00 a 17:30 h 
Segon grup: a partir de 14 anys 

 Horari: de 17:30 a 19:00 h 
 Activitat per a tothom que tinguin ganes de 
 passar una estona divertida. (Gratuït)
18:30 h (Sala polivalent de lʼAjuntament)

Conte animació 
El mico i la tortuga

 Un comte filipí adaptat que tracta sobre  
 lʼamistat. Espectacle de petit format amb  
 música en directa. 
23:00 h (Pista poliesportiva)

Gran Ball de Festa Major  
Nit de gran ball de festa major amb Cafè 

 Trio. Que us farà ballar, salta i gaudir amb les 
 millors cançons.

13 Diumenge 
  
9:00 h (Plaça Serrallonga)   

Xocolatada 
 Per als més matiners xocolata i coca de forner. 
11:00 h (Pista poliesportiva)    

Festa infantil  
Inflables i festa de lʼescuma per a grans i petits.

15:00 h (Sala polivalent de lʼAjuntament)    
XXXVIII Campionat de truc per parelles  
Truc al millor de 3 cames. Trofeu per al 1r, 2n i  

 3r classificats, pernil, llonganissa, cava i vi. 
 Inscripcions fins al 10 dʼagost al restaurant  
 Ferrer de Tall. (Tel. 93 884 70 31) 
 Preu anticipada: 5€ amb consumició. 
 Preu al mateix dia: 7€ amb consumició. 
19:00 h (Camp de futbol)    

Campionat de Futbol   
Partits de futbol 7 per equips. Inscripcions 30 

 minuts abans.  
 Premi: una consumició per jugador. 
 Esperem la vostra participació!
21:00 h (Pista poliesportiva)    

Cinema a la fresca
Primera sessió (infantil) : Mascotas  
Com es exactament la vida de les nostres mascotes 

 quan sortim per la porta de casa? 

22:45 h (Pista poliesportiva)    
Cinema a la fresca
Segona sessió: Jurassic World

 Després dels esdeveniments de Parc Juràssic, Illa 
 Nubla té ara un parc temàtic de dinosaures en ple 
 funcionament (Jurassic World), però disminueixen 
 els clients. Per rescatar lʼinterès dels visitants, creen 
 una nova atracció, que resulta horrible. 

14 Dilluns  

10:00 h (Pista poliesportiva)   
XVIII Campionat de parxís 

 Trofeu per al 1r, 2n i 3r classificats, pernil,  
 llonganissa, cava i vi. 
 Inscripcions al Ferrer de Tall. Preu: 5€ 
16:00 h (Sala polivalent de lʼAjuntament)    

Classe de Salsa 
Dirigida per en Beto de la Salsa. Duració: 2h 

19:00 h (Carrer Escoles)    
Baixada de carretons 
Inscripcions a lʼAjuntament de Vilanova de Sau 

 del 01/07/17 al 10/08/17. (Tel. 83 884 70 06) 
 Podeu descarregar les bases a:
 www.vilanovadesau.cat 
 Premi: Tres entrades pels Cars Osona. 
23:00 h (Piscines)    

Disco Mòbil - Festa Carib/ Mojitos
Música de tots els estils, acompanyat amb  

 mojitos i caipirinyes. 

15 Dimarts 

10:00 h (Església de Santa Maria)   
Missa Solemne 
A càrrec del rector Mn. Francesc Basora.  

10:30 h (Mirador de la presa del pentà de Sau) 
Visita a la presa 

 Inscripcions a lʼAjuntament de Vilanova de Sau 
 fins el 10 dʼagost. (Tel. 83 884 70 06) 
11:00 h (Parc de lʼEsglésia)   

Vermut popular 
 Pica-pica i vermut per a tothom ambientat amb 
 els grans èxits de tots els temps. 
18:00 h (Pista poliesportiva)    

Gran Sorteig Popular 
Sorteig de 12 premis molt completes, de les 

 quals 3 seran especials amb premis  
 espectaculars, i una quina final que us deixarà 
 bocabadats. Preu del cartró: 10€ 

PROGRAMACIÓ
12 Dissabte  

16:00 h a 19:00 h (Camp de ca la Pona)    
Paint ball  
Primer grup: nens de 8 a 13 anys 

 Horari: de 16:00 a 17:30 h 
Segon grup: a partir de 14 anys 

 Horari: de 17:30 a 19:00 h 
 Activitat per a tothom que tinguin ganes de 
 passar una estona divertida. (Gratuït)
18:30 h (Sala polivalent de lʼAjuntament)

Conte animació 
El mico i la tortuga

 Un comte filipí adaptat que tracta sobre  
 lʼamistat. Espectacle de petit format amb  
 música en directa. 
23:00 h (Pista poliesportiva)

Gran Ball de Festa Major  
Nit de gran ball de festa major amb Cafè 

 Trio. Que us farà ballar, salta i gaudir amb les 
 millors cançons.

13 Diumenge 
  
9:00 h (Plaça Serrallonga)   

Xocolatada 
 Per als més matiners xocolata i coca de forner. 
11:00 h (Pista poliesportiva)    

Festa infantil  
Inflables i festa de lʼescuma per a grans i petits.

15:00 h (Sala polivalent de lʼAjuntament)    
XXXVIII Campionat de truc per parelles  
Truc al millor de 3 cames. Trofeu per al 1r, 2n i  

 3r classificats, pernil, llonganissa, cava i vi. 
 Inscripcions fins al 10 dʼagost al restaurant  
 Ferrer de Tall. (Tel. 93 884 70 31) 
 Preu anticipada: 5€ amb consumició. 
 Preu al mateix dia: 7€ amb consumició. 
19:00 h (Camp de futbol)    

Campionat de Futbol   
Partits de futbol 7 per equips. Inscripcions 30 

 minuts abans.  
 Premi: una consumició per jugador. 
 Esperem la vostra participació!
21:00 h (Pista poliesportiva)    

Cinema a la fresca
Primera sessió (infantil) : Mascotas  
Com es exactament la vida de les nostres mascotes 

 quan sortim per la porta de casa? 

22:45 h (Pista poliesportiva)    
Cinema a la fresca
Segona sessió: Jurassic World

 Després dels esdeveniments de Parc Juràssic, Illa 
 Nubla té ara un parc temàtic de dinosaures en ple 
 funcionament (Jurassic World), però disminueixen 
 els clients. Per rescatar lʼinterès dels visitants, creen 
 una nova atracció, que resulta horrible. 

14 Dilluns  

10:00 h (Pista poliesportiva)   
XVIII Campionat de parxís 

 Trofeu per al 1r, 2n i 3r classificats, pernil,  
 llonganissa, cava i vi. 
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16:00 h (Sala polivalent de lʼAjuntament)    
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Dirigida per en Beto de la Salsa. Duració: 2h 

19:00 h (Carrer Escoles)    
Baixada de carretons 
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1ª Baixada 
de Carretons


