
 

núm. 26 Primavera-estiu 2011

 Informació Municipal 
 

 

Tel. 93 884 70 06- Fax. 93 884 71 06 
e-mail: WWW.vilanovadesau.cat 

Passeig Verdaguer, 7 
08519 Vilanova de Sau ( Barcelona) 

Alcaldia

Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes de 

Vilanova de Sau

en primer lloc donar-vos les gràcies a tots 

i a totes per la confiança que heu 

dipositat en el nostre equip per tirar 

endavant el poble. Ara en aquests 

pròxims anys vénen temps difícils per a 

tothom i l'Ajuntament no n'és pas una 

excepció, però com que aquests anys 

passats s'han fet les coses bé ens permet 

afrontar-ho de diferent manera vers 

altres. Tot i això potser no podrem fer tot 

el que realment voldríem, però el que sí 

farem serà tot el que estigui al nostre 

abast per poder tirar endavant el poble 

realitzant la major part possible del 

nostre programa. 

Vilanova de Sau 2011 Vilanova de Sau 2007

Partits Vots % Regidors Partits Vots % Regidors

PSC-PM 135 57,45 4 PSC-PM 144 57,37 4

CIU 93 39,57 3 CIU 101 40,24 3

Regidors escollits 7 Regidors escollits 7

Escrutat 100% Escrutat 100%

Vots 
comptabilitzats 235 82,46% Vots 

comptabilitzats 251 83,67%

Abstencions 50 17,54% Abstencions 49 16,33%

Vots nuls 0 0% Vots nuls 0 0%

Vots en blanc 7 2,98% Vots en blanc 6 2,39%

Font: Osona.Com
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Resultat de les eleccions municipals 2011

Delimitació de termes entre 
Vilanova de Sau i Rupit-Pruït 

El dia 28 de març les comissions 
designades a l'efecte per 
cadascun dels municipis, i amb 
l'assistència de dos tècnics del 
Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya i de 
conformitat amb els articles 
reglamentaris es va aprovar la 
delimitació dels dos termes per 
reconèixer la línia de terme i 
assenyalar les fites comunes als 
termes municipals de Vilanova 
de Sau i Rupit i Pruït.

 

Breument us voldria explicar com ha 

quedat la situació política a l'Ajuntament. 

Abans de les eleccions, quan preparàvem 

la campanya, es va proposar al grup 

municipal de CiU fer una sola llista, ja que 

havíem governat durant aquests quatre 

anys tots junts: la resposta es va fer 

esperar, però al final ens van contestar 

que el poble li feien falta dues llistes. Ara, 

ja passades les eleccions i sabent els 

resultats, nosaltres hem cregut que, si al 

poble li feien falta dues llistes, ara toca 

governar als qui el poble ha escollit 

democràticament i així ho farem. Això ho 

explico per deixar clara la situació que hi 

ha, perquè no es parlin de coses que no 

són i també vull que quedi molt clar que 

no es deixa de banda a ningú i tal com ja 

s'ha parlat amb ells, no tanquem la porta

 

a cap proposta que es pugui aportar, 

vingui del mateix grup de CiU o de 

qualsevol dels veïns. En aquest 

Ajuntament es continuarà escoltant a 

tothom i anirem agafats de la mà per tirar 

el poble endavant, sempre que sigui 

possible.

L'atenció al públic serà els dilluns a les 7 

com fins ara i resto a la vostra disposició 

per a qualsevol consulta. 

Així és com ha quedat les regidories 

aquesta legislatura: Hisenda, 

Serveis Socials, Sanitat, Medi Ambient: 

Maria Milagros Martínez Adán. Turisme, 

Promoció Econòmica, Consum i 

Comunicacions; Ivette Font Font. Cultura, 

Festes, i Esports: Carles Orra Boix. La resta 

de regidories les assumirà l'alcalde.

                                      

Xifra del padró d'habitants
La xifra del padró habitants en 
data 1 de gener del 2011 ha 
quedat aprovada, en el ple de 
juliol en, 335 persones.

Joan Riera Comellas



 







45 voluntaris del Cercle d'Amics dels Parcs 
Naturals netegen l'entorn del pantà de Sau
a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona.
El dissabte 28 de maig, en el marc del Dia 
Europeu dels Parcs, un grup de 45 persones 
voluntàries del Cercle d'Amics dels Parcs Naturals 
va participar en una acció de voluntariat, la 
número 163, al pantà de Sau, a l'Espai Natural de 
les Guilleries-Savassona. El total de brossa 
recollida va ocupar 32 bosses d'escombraries 
industrials.

Eradicació de 560 crancs exòtics invasors
El divendres 1 de juliol, a la nit, voluntaris del 
Cercle d'Amics dels Parcs Naturals van col�laborar 
en una acció per eradicar 560 crancs exòtics 
invasors que es troben en rius del Parc Natural 
del Montseny i de l'Espai Natural de Guilleries–
Savassona i que posen en perill les poblacions de 
cranc autòcton.
El Parc Natural del Montseny i l'Espai Natural de 
Guilleries-Savassona són dos dels pocs indrets on 
encara hi és present el cranc de riu autòcton, 
espècie protegida i que té un important paper 
ecològic en els torrents i rius mediterranis.
L'objectiu de l'acció de divendres a la nit va ser la 
de conscienciar a la població en general de la 
problemàtica que suposen les espècies exòtiques 
per a la conservació del patrimoni natural.
Les espècies invasores que es troben en aquests 
dos parcs són el cranc americà (Procambarus 
clarkii) i el cranc senyal (Pacifastacus 
leniusculus), que posen en perill les poblacions 
del cranc autòcton que acaba desapareixent. La 
presència de cranc exòtic implica grans canvis en 
l'ecosistema riberenc i una pèrdua important de la 
biodiversitat. Amb aquesta acció es preveu 
contribuir a la conservació d'una espècie 
autòctona, com és el cranc de riu.

L'indret de l'actuació està al terme municipal de 
Sant Sadurní d'Osormort, a cavall dels dos espais 
naturals del Montseny i de Guilleries-Savassona. 

Autor: Espai Natural Guilleries-Savassona

Del 7 al 10 d'abril el Consorci va participar en el 
Saló Internacional de Turisme de Catalunya a 
Barcelona dins de l'estand de Diputació on 
juntament amb altres destinacions es va fer 
promoció turística del Consorci així com del 
territori.

Foto: Sessió de sensibilització sobre consum
Consorci de Turisme Vall de Sau-Collsacabra

Consorci de turisme Vall de Sau-
Collsacabra a la fira SITC de Barcelona

Establiments amb el distintiu de 
qualitat SICTED a Vilanova de Sau

El sistema integral de qualitat turística espanyola 
en destinació ha estat renovat en la temporada 
2011 per 12 destinacions en la província de 
Barcelona, entre elles la Vall de Sau-Collsacabra.
Les empreses del municipi que han continuat 
apostant pel compromís de qualitat són: com a 
casa de turisme rural Can Vilar, com a empresa 
d'activitats Sotacingles i com a casa de colònies El 
Company. 

Sessió de sensibilització sobre informació 
bàsica als consumidors
El passat 29 de juny el Consorci per a la promoció 
turística de la Vall de Sau-Collsacabra va 
organitzar una sessió sobre informació bàsica als 
consumidors. L'objectiu de la sessió, que va tenir 
lloc a Rupit, era donar a conèixer els requisits 
mínims dels establiments turístics pel que fa a les 
seves relacions amb els consumidors i usuaris. 
Durant la jornada es van tractar temes d'especial 
rellevància i sovint conflictius com els fulls de 
reclamació i denúncia, els horaris comercials, el 
pagament amb targeta de crèdit, els preus de 
venda al públic i els drets lingüístics que poden 
exigir els consumidors en un establiment turístic. 
La xerrada va anar a càrrec del senyor Josep M. 
Losada, tècnic de consum de la Diputació de 
Barcelona.





Escapada al Molino
Escapada a Barcelona!
El diumenge 9 d’octubre,  hem organitzat una 
Escapada a Barcelona!   que promet ser molt 
interessant, didàctica i divertida.
L’autocar sortirà a les 9 del matí de Vilanova 
direcció Calldetenes i l'estació d'autobusos de Vic, 
per enfilar-nos cap a la ciutat comtal.
Visitarem, de la mà d’un expert, el Parlament de 
Catalunya:  podrem seure als hemicicles, veure 
els despatxos dels diputats i quines altres 
sorpreses ens esperen...!
Farem una breu passejada pels jardins de la 
Ciutadella, dinarem en un restaurant típic de la 
Barceloneta visitarem el Museu Marítim i el veler 
“Santa Eulàlia“ al moll de la fusta.
Finalment gaudirem de l’espectacle de music hall 
a El Molino, recentment recuperat.
La tornada està prevista sobre 2/4 de 10 del 
vespre ¡ l'arribada a Vilanova sobre les 11h. 
El preu és de 68 euros que és molt ajustat, ja que 
l'excursió és molt completa, i l'entrada al Molino 
un xic cara.
Les inscripcions com sempre, a l’Ajuntament 
abans del  dia 15 de setembre.

Us hi esperem!!!

Programa

ESCAPADA a BCN i MUSIC-HALL a “EL MOLINO”
DIUMENGE 9 D’OCTUBRE DE 2011
09:00 Sortida del Punt d’Informació de Vilanova 
de Sau
09:15 Parada de recollida a la benzinera de 
Calldetenes
09:25 Parada de recollida a l’estació d’autobusos 
de Vic
10:30 Esmorzar pel camí (no inclòs)
12:00 Visita guiada al Parlament de Catalunya 
13:00 Passejada per la Ciutadella
14:00 Dinar en un restaurant de la zona
17:00 Visita al Museu Marítim 
18:30 Espectacle de music hall a ‘El Molino ‘
21:30 Hora prevista de tornada
23:00 Hora prevista d’arribada

PREU: 68,00 €
Autocar per gentilesa de l’Ajuntament
Inscripcions a l’Ajuntament

El Molino per Vives Fierro

ARXIU HISTÒRIC

GUILLERIAS

“Quizás ninguna otra región de nuestro país 
ofrecerá una sorpresa más maravillosa al que la 
desconozca, que la de las Guillerías. El que ya la 
conozca, sabe que a ninguna otra permanecerá 
tan fiel en su afán de conocerla más 
íntimamente.”

Així comença la guia excursionista d'Agustín 
Cardós que el 1952 descriu el territori de les 
Guilleries editada per Miguel Arimany, SA. A 
Barcelona formava part de la col�lecció “de la 
montaña y el mar” on d'una manera detallada i 
explicita marca recorreguts i rutes avui dia 
totalment vigents. Aquesta antiga guia també 
conté fotografies de l'autor de Campanyá, Cuyás i 
del centre excursionista de Catalunya.

Actualment en queden molt pocs exemplars, però 
encara és possible trobar-ne algun en botigues de 
llibre antic.

Camps de treball de Can Mateu
En els propers dies grups de joves de la casa de 
colònies can Mateu faran diferents actuacions en 
benefici del municipi. Des de l'ajuntament se'ls ha 
proposat de fer una sorrera al parc de l'església 
pels nens més petits; també està previst que facin 
una petita zona de pícnic a la font Seca, es posarà 
aigua a la font i s'adequaran els entorns; així com 
altres petites actuacions de desbrossat o neteja a 
la Domus del Pi.

Pla ocupacional projecte IMPULS 2011
Des de l'Ajuntament s'ha contractat en Joan 
Peroliu per les tasques de reformes d'equipaments 
i espais públics amb un contracte de sis mesos i 
una jornada laboral de 37,5 hores setmanals. El 
fons europeu d'ocupació subvenciona el 70 % del 
seu sou i l'Ajuntament aporta la resta.




