
Vilanova 
de Sau

Sumari

Ara que ja hem tombat mitja anyada 
aprofitem, per a través d’aques-
tes pàgines, informar-vos de les 
activitats realitzades al poble. Sense 
dubte, la més destacada és la con-
solidació del projecte de l’accés al 
nucli de Vilanova de Sau i la urba-
nització del passeig Verdaguer. Una 
obra que a més de millorar estètica-
ment l’entrada ha permès renovar i 
soterrar els serveis. 

El proper projecte previst és fer ben 
aviat els vestidors de la pista espor-
tiva. També cal destacar la posada 
en marxa d’Osona, territori camper. 
Un projecte per promocionar l’àrea 
d’autocaravanes del poble i les de la 
resta de la comarca.

En aquestes pàgines trobareu un re-
cull de les activitats més destacades 
que s’han realitzat aquests darrers 
mesos. Com podeu comprovar són 
varies les activitats, tan culturals, de 
jovent, turístiques... que s’han realit-
zat. Totes però, han estat possibles 

gràcies a la col·laboració i partici-
pació de molts de vosaltres i des de 
l’Ajuntament us ho volem agrair. 
 Ara ja ha arribat l’estiu, l’època que 
tota cuca viu, com diu la dita popu-
lar. En aquesta època Vilanova de 
Sau ens regala uns paisatges i uns 
colors vius i brillants que enamo-
ren. També és aquella època que 
convida a la gresca i a gaudir de les 
vesprades a la fresca. I a més a més, 
arriba la Festa Major! Una festa que 
com altres edicions ens preparen la 
comissió de festes Camarrojos i aquí 
agraeixo la seva tasca i les hores de 
dedicació en organitzar la varietat 
d’actes que ens preparen cada any. 
 
Per acabar, només em resta con-
vidar-vos que gaudiu de la Festa 
Major i participeu dels actes. És una 
bona manera de fer poble i una bona 
excusa per compartir estones amb 
els veïns.
 
Bona Festa Major i bon estiu!
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Final d’obra del projecte de l’accés al nucli de 
Vilanova de Sau i la urbanització del passeig 
Verdaguer
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El ple del dia 9 d’abril de 2018 va 
donar compte de la resolució de 
l’alcalde aprovant la liquidació 
d’ingressos i despeses del 
pressupost de la Corporació de 
l’exercici de 2017, la qual presenta 
un resultat pressupostari ajustat 
de 53.739,35 €. 

Aprovació de la liquidació del pressupost 
exercici 2017

Amb una inversió de 342.000 
aportats per la Diputació, l’Ajunta-
ment ha pogut finalitzar les obres 
de millores que inclouen el nucli 
del poble, des de l’entrada fins a  
l’església i en diferents fases: carrer 
Santa Maria, la Plaça Major, la pu-
jada a l’església i ara finalment amb 
l’entrada i el passeig Verdaguer. 
L’aspecte d’aquesta via d’entrada al 
nucli ha canviat, s’ha fet un carrer 
de plataforma única, s’hi han posat 
passos de vianants i s’han renovat i 
soterrat els serveis.
S’ha fet una mini rotonda trepitjable 
a la N-141D per tal de millorar la se-
guretat en un punt perillós, ja que 
era un revolt en què els vehicles 
anaven a molta velocitat. El fet que 
sigui una rotonda trepitjable ha de 
permetre que els vehicles de grans 
dimensions no tinguin dificultats. 
La Diputació també farà arribar la 
fibra òptica des de Folgueroles a 
través del voral de la carretera.

Quedarà pendent per tenir la 
totalitat del nucli refet, una capa 

de quitrà al carrer de les Escoles 
on s’ha anat fent intervencions en 
els vorals i posant baranes allà on 
calia.

I finalment fora del nucli està 
pendent la intervenció a la carre-
tera del pantà a la Riba de Sau i la 

seva continuació fins a l’àrea de les 
barbacoes, amb una nova capa de 
quitrà.

Com a projecte nou està previst fer 
en breu els vestidors de la pista 
poliesportiva. 

La liquidació del pressupost de 2017 és conforme amb la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
atès que compleix amb els tres paràmetres indicats en aquesta norma, 
segons consta en l’informe d’intervenció:

• Regla de la Despesa.
• Objectiu d’Estabilitat Pressupostària (capacitat/necessitat de    
 finançament)
• Objectiu del Deute

Podeu consultar més detalls i les actes dels plens celebrats al web 
municipal. 
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Presentació 
del projecte 
Osona, territori 
camper 

Padró 
habitants a 
data 1/8/2018

308 habitants, 

 143 homes 

 165 dones

Horari piscines 
municipals

L’Ajuntament reedita 
l’Infoparticipa  

El raid dels Ausetans a 
Vilanova de Sau  
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Per acostar les àrees d’autocarava-
nes als usuaris, al públic en general 
i als osonencs i osonenques, el cap 
de setmana del 9 i 10 de juny els 
municipis d’Osona que compten 
amb una àrea van realitzar dife-
rents activitats per presentar la 
seva àrea d’autocaravanes.

A Vilanova de Sau es va fer una 
ruta guiada per conèixer les herbes 
remeieres i la història del poble.

Aquest any Vilanova ha comptat 
amb la representació d’un grup 
de noies al projecte comarcal del 
Raid dels Ausetans. Entre altres 
activitats, el grup va realitzar un 
voluntariat al Taller de Gent Gran 
del municipi, on van crear les roses 
de Sant Jordi.
El voluntariat va ser molt ben aco-
llit tan pel grup de gent gran com 
per les noies, ja que posa en valor 

L’Ajuntament de Vilanova de Sau 
va recollir, de nou, el segell Info-
participa, atorgat per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) per 
la seva transparència. És el quart 

cop que ho fa, i amb una puntuació 
molt elevada assolint 51 dels 52 
barems analitzats. Això significa un 
98,08% de compliment en aquesta 
avaluació.

Des del dia 23 de juny fins el 2 de 
setembre.

Horari: de 10.30 h del matí a 19.30 h 
de la tarda.
Com cada any es poden adquirir 
els abonaments a les mateixes 
piscines.

la convivència intergeneracional.
Vilanova també va acollir la prime-
ra final d’aquest projecte on hi van 
participar més de 80 nois i noies 
d’entre 12 i 17 anys dels diferents 
municipis d’Osona centre. Aquesta 
final va comptar amb diferents pro-
ves artístiques, esportives, d’enginy 
i de cooperació i es van dur a terme 
a la zona esportiva del municipi.
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El passat mes d’abril el grup de nois 
i noies que utilitzen el local jove, 
ubicat als antics vestidors del camp 
de futbol, van escollir quins treballs 
d’adequació del local caldria fer. Du-
rant una tarda i un matí van pintar 
el local: parets i fusteries, i es van 
escatar les parets que presentaven 
més humitats.

Es va oferir esmorzar als assistents 
que varen venir a donar un cop de 
mà al grup. Les feines de pintura 
es van acabar, i hi ha previst seguir 
millorant l’espai amb la renovació 
d’algun mobiliari.

A finals de juny es va celebrar un 
sopar adreçat a tot el jovent del mu-
nicipi. La data va ser escollida entre 
els interessats a assistir al sopar.
En aquesta ocasió es va optar per 
un sopar de càtering a l’exterior del 
local jove, i de tota la vetllada, hi van 
participar 13 joves de diverses edats.

Des del servei oferim:

Orientació i assessorament en:
• Educació i formació
• Salut (relacions sexuals i afectives, drogues i alcohol, hàbits alimentaris, ...)
• Treball
• Beques i ajuts a l’estudi, a la mobilitat, ...

Projectes de dinamització: 
• Bus Nit, Càpsula, Raid dels Ausetans, sortida a Port Aventura i al parc 
aquàtic, etc.

Tallers a demanda per joves i famílies

Sopars joves: sopars gratuïts on escollim la data entre tots i totes. 

Us recordem que som presents al municipi en temes de joventut:
 Escoltem
 Acompanyem
 Donem suport

PER A MÉS INFORMACIÓ 
I PER ESTAR EN CONTACTE...

Gemma Collell
679 264 278
Tc2centre@ccosona.cat
Instagram: 
servei_joventut_osona_centre

Pintar el local jove

Info_ Activa

Sopar jove a la 
fresca

Servei de Joventut de Vilanova 
de Sau

Aprofitem per fer una crida a totes 
les llars que tingueu sofàs, cadires, 
taules, tauletes, equip de música, 
nevera, microones, calefactors, 
radiadors elèctrics, etc. i que no uti-
litzeu, perquè les puguem recollir.
Podeu contactar al 679264278.

Aquest grup de joves disposa del lo-
cal, i com a intercanvi, fan de volun-
taris donant suport a la comissió de 
festes “Els Camarrojos”, que són els 
que organitzen la majoria d’esdeve-
niments populars del municipi i que 
se’n beneficia tota la ciutadania.

COL·LABORA AMB LA COMISSIÓ 
“ELS CAMARROJOS”

“ELS CAMARROJOS” és la 
comissió que organitza gran part 
dels actes populars de Vilanova 
de Sau. Actualment estem 
planificant la Festa Major 2018.

T’animes a col·laborar? Posa’t en 
contacte al 654 206 093.
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El diumenge 9 de juny es va celebrar 
la trobada anual de voluntaris i pro-
pietaris de l’agrupació de defensa 
forestal de Vilanova de Sau.

La nit del 23 de juny, més de cent  
veïns de Vilanova van celebrar la 
revetlla en un sopar popular que es 
va fer a la pista poliesportiva; a les 
10 del vespre es va encendre la gran 
foguera de Sant Joan;  petards, coca, 
cava i música van ser els protago-
nistes de la festa. 

Com cada any, l’Associació de Festes 
Els Camarrojos amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, va organitzar el 
ball de Carnestoltes. Un ball que va 
comptar amb un bon grapat de veïns 
que es van apuntar a la gresca i que 
van fer que aquesta edició fos una 
de les més participades.

Els  guanyadors del carnestoltes 
2018 van ser:
Premi comparsa: Les Fades
Premi Adult: Auto-Xoc
Premi Infantil: Pipi Calces Llargues

El passat diumenge 20 de maig es 
va realitzar l’excursió de primavera. 
Aquest any 54 veïns de Vilanova es 
van desplaçar a Mollerussa. 
La primera parada va ser a l’Estany 
d’Ivars i Vil·lasana i es va visitar Cal 
Sinen. Després es van desplaçar a 
Mollerussa a visitar el Museu dels 
Vestits, on van poder veure uns 
vestits impressionants fets amb 

Trobada ADF 
2018 a Vilanova 
de Sau 

Revetlla de 
Sant Joan  

Excursió primavera Mollerussa 

Carnestoltes 
a Vilanova de 
Sau 2018
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la tècnica de paper, tot seguit van 
anar a dinar un bon arròs i menjar 
cargols. A la tarda van visitar el Mo-
nestir de Vallbona de les Monges on 
van poder visitar el monestir i veure 
els audiovisuals sobre les monges 
apotecaries de l’època, i els objec-
tes que feien servir per fabricar els 
guariments. 
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Nou llibre de Mª Dolors Farrés

TRIACONTES del Bibliobús 

Mostra ArtSau Sant Jordi a Vilanova de Sau 

Presentació 
del llibre 
Mama, sóc aquí  

El primer diumenge de març es 
va presentar “L’Hora Quieta”, a 
Vilanova de Sau.

L’acte de presentació es va 
celebrar a la Sala Polivalent de 
l’Ajuntament va aplegar una 
cinquantena llarga d’assistents. 
En la seva obertura l’alcalde Joan 

El 23 de març, els petits del poble 
van poder gaudir d’un espectacle 
a mig camí entre els contes 
i l’animació. Una ruleta i vuit 

contes per triar. Va sortir un conte 
llarg, un de curt, amb poema, de 
pallasso, esbojarrat, tendre… Tot 
depenia d’on queia la fletxa.

El diumenge dia 22 d’abril vam 
celebrar amb Quim Vila el Sant 
Jordi amb l’espectacle d’humor 
amb discurs còmic i cançó 
irònica interactiva amb el títol 
“Cap a l’espai sideral! Si no ens 
matem abans entre nosaltres…”.  
Tot seguit, es va proclamar la 

Riera va donar la benvinguda 
als assistents i va presentar la 
regidora Mila Martínez que va 
dirigir la presentació de la novel·la, 
a més de l’autora del llibre Mª 
Dolors Farrés també va intervenir 
el rapsode Oriol Capdevila que 
va fer la lectura de diferents 
fragments de “L’Hora Quieta”.

A l’abril, es va presentar el llibre 
a la Sala Polivalent. Mª Dolors 
Beltran i Gilberto Chicho Sandoval,  
són uns pares de Tona que 
expliquen en aquest llibre com han 
afrontat l’experiència de perdre un 
fill de 14 anys.

guanyadora del cartell de la Fira 
d’Herbes i desprès el consistori va 
servir un petit piscolabis al final 
de l’acte. Que per cert, va ser molt 
participatiu. I el dilluns 23 l’AMPA 
de l’escola de Vilanova de Sau va 
posar la seva paredeta de roses i 
llibres davant de Cal Ferrer.

Per 5è any consecutiu els artistes 
locals de Vilanova de Sau exposaran 
les seves  obres conjuntament a 
la Sala Polivalent de l’Ajuntament. 
Totes les persones interessades en 
participar poden anar el dissabte dia 
4 d’agost al matí i tarda a muntar 
l’exposició. El diumenge dia 5 a les 12 
del migdia es farà la inauguració. 

La mostra estarà oberta al públic els 
dies laborables de 10 a 13 fins el 2 de 
setembre.
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Un any més el cartell de la Fira 
d’Herbes Remeieres va sorgir 
escollit a través d’un procés 
de participació ciutadana. La 
proposta d’Olga Blasi va ser la 
guanyadora.

Propostes cartell de la Fira d’Herbes Remeieres

Fira d’Herbes Remeieres 2018 
El primer diumenge de juny, 
Vilanova de Sau, va acollir la 
27a edició de la Fira d’Herbes 
Remeieres i Productes Artesans, 
plenament consolidada i amb una 
bona assistència de públic malgrat 
que la pluja va deslluir la tarda.

L’activitat  començava de bon matí 
amb la ruta botànica “Plantes 
aromàtiques i medicinals de 
la Vall de Sau que ha comptat 
amb més de 40 persones. A mig 
matí la conferència “Antibiòtics 
naturals: una antiga alternativa 
d’interès creixent” a càrrec de 
l’Herbolari de Sau Joan Carles 
Rey, omplia la Sala Polivalent. 
La Sala Polivalent a més també 
acollia L’Exposició d’enguany: 
“Flors i plantes. Fotografies des 
d’un telèfon mòbil”. Que mostrava 
un recull de fotografies de flors i 
plantes aromàtiques i medicinals, 
realitzades amb diversos telèfons 
mòbils.

Els concursos ja tradicionals, 
de Rams de Flors Boscanes i de 
Truites Casolanes, també van tenir 
molt bona acollida i una bona 
participació que van complicar 
i molt la tasca del jurat en els 
dos certàmens per la qualitat 
presentada.

Una de les novetats era la ubicació 
de la fira que aquest any es 
situava al Passeig Verdaguer. Un 
Passeig Verdaguer que fa pocs dies 
inaugurava la seva remodelació i 
que s’omplia amb una quarantena 
de parades d’herbes i plantes 
complementades amb altres 
de productes artesans. Des de 
l’organització es valora molt 
positivament el fet que totes 
les activitats (conferències, 
exposicions, tallers i fires) 
queden més agrupades facilitant 
l’assistència de públic.

Des de l’Ajuntament, es vol 
agrair a tots els amics, visitants, 
expositors, col·laboradors, i veïns 
la seva implicació i participació 
un any més en la Fira d’Herbes 
Remeieres. Esperem el proper any 
poder seguir millorant i sobretot 
que el temps ens acompanyi!



Agenda 
propers
mesos
2018
del 5 d’agost al 2 de setembre
ArtSau 

de l’11 al 15 d’agost
Festa Major 

del 23 al 26 d’agost 
Bioritme 

1 de setembre
Cursa de muntanya 
Cingles de Sau

8 de setembre
Espectacle Piano Flotant 

9 de setembre 
35a Travessia al Pantà de Sau

Bioritme
Els dies 23 al 26 d’agost torna el festival de música alternatiu 
Bioritme a Vilanova de Sau. Des de l’Ajuntament es dona 
suport a aquesta iniciativa privada  que es realitza a la riba 
del pantà de Sau, es vetlla perquè es compleixin les normes 
de seguretat, convivència i civisme que un esdeveniment 
d’aquestes dimensions comporta, amb l’experiència 
d’aquesta nova edició , esperem que sigui tot un èxit.
 
Podeu trobar tota la informació a 
www.bioritmefestival.org


