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Cobrament de rebuts

Recomanem a tothom que domiciliï els impostos 
municipals a una entitat bancària per a més 
comoditat i per evitar recàrrecs per descuits 
(recordem que  l'OGT no cobra els rebuts pel banc 
fins tres o quatre dies abans de la data de 
venciment). De totes maneres les persones que 
no tingueu la possibilitat de domiciliar els rebuts o 
tingueu problemes per desplaçar-vos a l’entitat 
bancària per efectuar el pagament, podeu fer-ho a 
les oficines municipals presentant el resguard que 
envia l'OGT, però haureu de pagar com a mínim 
set dies abans de la data de venciment del rebut.

L'Arxiu municipal de Vilanova de Sau

L'Arxiu municipal aplega, conserva i difon el fons 
documental generat per l'Administració municipal 
i també recull els testimonis documentals que la 
ciutadania i les entitats locals hi vulguin dipositar 
mitjançant cessió o donació. D'aquesta manera es 
converteix en la memòria col.lectiva del poble. 
Gràcies a la Diputació de Barcelona s'han pogut 
ordenar, agençar les 471 unitats d'instal.lació que 
es tradueixen en 33 metres lineals d'inventari i 
fons arxivístics. L'arxiu conserva fons documentals 
des del segle XVIII fins l'actualitat. A més, hi ha el 
fons del Jutjat de Pau, de la Germandat Agrícola, 
de l'Associació Lleva 1939 Osona i de l'Associació 
de Caçadors Vilanova de Sau.
En propers informatius, publicarem algunes de les 
seves curiositats.

Horari de Consulta: Cal concertar hora

L'escola reformada, una escola a mida

Desprès de moltes negatives i reticències per part 
del Departament d'Educació per facilitar per al 
nostre municipi una nova escola, el consistori 
municipal ha decidit adequar el màxim possible la 
que hi ha. L'única alternativa per part del 
Departament eren barracons al camp de futbol, 
com a molts dels municipis de la nostra comarca.

 Les inversions que s'han realitzat fins ara a 
l'escola són: nous tancaments exteriors i  
restauració dels interiors, reixes a les finestres* 
del darrere, reforma completa dels banys, repàs 
de pintura interior i exterior. En total les obres 
realitzades tenen un cost de 16.255,50 euros. A 
part hi ha els ajuts en llibres que són de 900 
euros, l'aportació anual al curs 2009-10 de 
2.569,37 euros, els ajuts a l'escolaritat de 
7.130,00 euros, el trasllat a la llar d'infants de 
1.750,00 euros. En total el volum de diners 
invertits fins ara és de 28.604,87 euros.

Per aquest any 2010 tenim també una subvenció 
de la Generalitat de 860,00 euros per a  l'activitat 
extraescolar de Teatre, 1.930 euros per a la 
natació i 1.600 euros per a l'escola de caiac a 
l'embassament de Sau. 

Aquest any en l'etapa d'educació infantil hi han 6 
nens i 2 nenes i en l'etapa de primària 2 nens i 4 
nenes que fan un total de 14 alumnes.
Per a tots, continuarem treballant, un poble amb 
escola és un poble amb futur.

* La col.locació de reixes a les finestres es va fer 
pels diversos robatoris que últimament s'han 
produït a l'escola. Se n'ha fet la denúncia 
pertinent als Mossos d'Esquadra que han obert 
una investigació al respecte.

Rosa Sarasa
Regidora d'Educació
Primera tinent d'alcalde

Catàleg de masies i cases rurals 

La sessió ordinària del ple del mes de juliol va 
aprovar la verificació de text refós del Pla Especial 
del catàleg de masies i cases rurals del terme 
municipal de Vilanova de Sau.  
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El Pont de Malafogassa ja és BCIL!

A falta de l’aprovació del Consell Comarcal 
d’Osona, el pont de Malafogassa ja es pot 
considerar BCIL (Bé Cultural d’Interés Local), 
figura de protecció que permetrà garantir la 
conservació d’aquest element patrimonial tan 
singular i estimat per la gent de Vilanova de Sau.

L’accés a aquesta categoria s’ha accelerat gràcies 
a la col�laboració de l’Oficina de Patrimoni Cultural 
(OPC) de la Diputació de Barcelona que ha 
redactat l’informe tècnic necessari perque el Ple 
l’Ajuntament declari el monument com a BCIL. 
Amb aquesta declaració l’Ajuntament podrà 
accedir a ajuts i subvencions que vagin destinades 
a l’estudi històric i cultural del pont, així com a la 
conservació i restauració. Tot i que aquest és un 
primer element que s’ha protegit, la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament treballa amb l'OPC de la 
Diputació de Barcelona en la redacció del Mapa de 
Patrimoni Cultural de Vilanova de Sau, eina que 
permetrà protegir tots aquells monuments o 
elements patrimonials, inclosos el de paisatge i 
natura, que es consideri necessari.

També de forma urgent s’està preparant l’informe 
que permetrà declarar BCIL l’església de Santa 
Maria i així optar a subvencions i ajuts que 
permetin l’arranjament i la conservació de l’edifici.

Tot i que la figura de protecció BCIL és força 
important, no hem d’oblidar que al municipi ja hi 
ha tres elements patrimonials que ostenten un 
rang superior de protecció (BCIN – Bé Cultural 
d’Interés Nacional), atorgat en el seu moment pel 
Ministeri de Cultura a Madrid i que els fan més 
singulars i preuats. Aquests monuments són: El 
castell de Cornil (al puig de La Força), la domus 
del Pi (sota la cinglera de Tavertet) i l’església de 
Sant Romà de Sau (que tot i restar sota les aigües 
mereix la conservació i l’estudi adient).

Joan Carles Rey
Regidoria de Cultura i Ciència

Adjudicació de l'obra de renovació i millora 
de la xarxa d'aigües municipal

D'acord amb la proposta de la mesa de 
contractació que considera que l’oferta que 
correspont a l’empresa OBRES I PAVIMENTS 
BOU, SL  de 369.705,21 euros més l’IVA i més 
les millores tècniques proposades per aquesta 
empresa, és la més adequada a l’interès públic 
d’acord amb l’informe efectuat pels serveis 
tècnics que expressament accepta la mesa i el fa 
seu, s’han atorgat les  puntuacions següents: 

 Sist. 
Tele
cos.

Ampliacio 
termini de 
garantia

Mitjans  
tècnics, 
maquinària 
personal

Millores  
complem.

TOTALS

Const.Icart,SA 20 12 5 49,85 86,85

SIMSA 15 8 10 9,91 42,91

Obres i Pav. 
Bou,SL

20 12 10 50 92,00

Obres i COns. 
Mina,SL

20 12 10 48,63 90,63

Excavacions 
Carrera,SA

15 12 5 29,39 61,39

Exc. 
Osona,SA

15 12 10 35,92 72,92

Gilabert 
Miró,SA

15 8 5 35,51 63,51

Constr. De 
Calaf, SAU

20 12 10 25,93 67,93

D’acord amb l’article 138.1 de la Llei de 
contractes del sector públic, l’adjudicació 
definitiva dels contractes la quantia dels quals 
sigui superior a les quantitats indicades a l’article 
122.3 es publicarà el perfil del contractant, en 
aquest cas “plataforma de contratación del 
Estado” (http//:contrataciondelestado.es) 
(article 42).

Per la gran envergadura de l'obra de renovació i 
millora de la xarxa d'aigües municipals demanem 
al veïnat que tingui paciència si es produeixen 
talls accidentals que no estiguin previstos i que 
disculpin les molèsties que aquests talls els pugui 
ocasionar. 
Informarem de tots els talls controlats per refer 
les conduccions de la xarxa.

L'alcalde,
Joan Riera Comellas.

 

Resolució d'Alcaldia

Resolució que autoritza la cessió d'ús de l'espai 
situat al polígon 5, parcel.la 5, subparcel.la 1 de 
Vilanova de Sau per a la instal.lació per part de 
l'empresa Vodafone Espanya, SAU d'un sistema 
d'antenes  i un repetidor. D'aquesta manera els 
usuaris i usuàries d'aquesta companyia podran 
solucionar el problema de manca de cobertura 
amb el sistema de telefonia mòbil.



Comissió de festes: Els Camarrojos

Des d'aquest mes de setembre la Comissió de 
Festes de Vilanova de Sau consta inscrita com a 
associació sense ànim de lucre en el Registre 
d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, 
tal i com exigeix la normativa vigent.
 
Els objectius són organitzar i participar en 
festes populars i promoure actes per fomentar 
la convivència entre el veïnat de Vilanova de 
Sau, entre d'altres. 

La Comissió de Festes la integren: Carles 
Orra, president; Toni Riera, secretari; 
Albert Codina, tresorer; Ariadna Blanch, 
vocal; així com la resta de persones 
col.laboradores.

Els agraïm la feina i les moltes hores que hi 
dediquen de forma desinteressada perquè 
tothom pugui gaudir d'una bona festa major. 

Reedició i actualització del fulletó de 
l'Associació de turisme 

Amb les subvencions que Diputació de Barcelona 
dóna als municipis per al foment de la promoció 
turística s'ha fet un nou tiratge del fulletó de les 
sis rutes que donen valor al nostre territori. S'han 
canviat les fotografies de la portada i de la 
contraportada i s'han actualitzat les dades dels 
restauradors i de les empreses associades. També 
s'està treballant en la dinamització de la web amb 
més continguts i imatges.

Tel. 620 13 12 11      www.vilanovadesau.info

 

Padró d'habitants a 01/01/2010

La xifra del padró es va aprovar definitivament en 
el Ple de setembre amb una quantitat de 330 
persones de les quals 170 són dones i 160  homes.

Compostatge  de residus orgànics

Es va posar en funcionament a finals del mes de 
juliol i s'han adequat dues zones de recollida dins 
del nucli urbà,  una situada a l'aparcament de la 
zona esportiva a la zona nord i al costat del 
transformador a zona sud.

El dia 30 de juliol es va fer una xerrada 
informativa sobre la recollida selectiva de la 
matèria orgànica i un petit curs de formació del 
compostatge comunitari casolà. Entenem que 
l'estiu és la prova de foc pel sistema de recollida 
de totes les deixalles, ja que és quan la població 
es duplica i per tant es dupliquen el nombre de 
residus: també es quan fan més mala olor.

Recordem al veïnat que en el contenidor de 
compostatge no es poden abocar bosses de 
plàstic ni residus no orgànics.

L'Ajuntament realitza les obres de millora al 
camí de Biaix i al pujador de Sellabona
Amb un cost de 28.700 euros subvencionats per 
Diputació de Barcelona, les obres han consistit en 
arranjar el ferm i la pavimentar la cruïlla amb la 
N-141d. S'ha pavimentat el pujador d'anar a 
Sellabona just al costat del pont de Ferro del 
pantà de Sau.

Obres al camí del Pont a Sant Sadurní
Durant el mes de juliol s'han fet diferents 
arranjaments d'urgència en aquesta carretera a 
causa d'un despreniment de ferm i una 
esllavissada. Aquest camí forma part de la xarxa 
de camins del Consell Comarcal que n'és el 
responsable del manteniment.

OBRES AL MUNICIPI

Pla d'ocupació 2010
Amb data 14 de juliol es va aprovar una resolució 
d'Alcaldia en la qual es contractava una persona 
en atur, Juan José Sanchez Mayor per a les 
tasques de rehabilitació d'edificis i equipaments 
municipals i campanya de suport i sensibilització 
per al compostatge, del 15/07/2010 fins el 
15/01/2010, amb una jornada de 37,5 hores 
setmanals. Aquest pla d'ocupació està 
subvencionat en un 70 % pel Servei d'Ocupació 
de Catalunya.

L'Espai Natural Guilleries Savassona
Rehabilita la zona de l'antiga benzinera per 
construir una àrea d'esplai i una caseta 
d'informació, L'obra està subvencionada per la 
Generalitat en la campanya d'ajut als espais 
protegits 2010.

Curset d'informàtica

Està previst que en poc temps us puguem 
informar dels nous cursos d'informàtica per a 
aquest curs 2010-2011. Com en anys anteriors es 
tindrà en compte el nivell dels participants, i 
segons la disponibilitat del professor us 
informarem del dia i dels horaris.

Josep Feixes,
Regidor
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II Taller de memòria.

Des del dilluns dia 20 de setembre i cada dilluns 
fins a finals d'octubre, un grup de sis persones 
entrena la seva memòria durant una hora i mitja. 
La responsable d'impartir aquests tallers és 
Begoña Embun, treballadora del COSS (Consorci 
d'Osona de Serveis Socials).

L'organització ha estat conjunta entre el COSS i la 
Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de 
Vilanova de Sau.

Cal remarcar la importància de participar en 
aquests tipus d'activitats, ja que a partir dels 65 
anys deixem els vincles laborals per entrar en la 
fase de la jubilació i disminuint notablement 
moltes de les nostres activitats.

Amb aquests tallers exercitem els sentits i 
mantenim activa la capacitat de treball adaptant-
nos així al moment actual.

Pilar Sancho,
Regidora de Serveis Socials.

Gimnàstica 

Recordem que com cada any us podeu apuntar al 
proper curs de gimnàstica correctiva postural.  
Aquest tipus de gimnàstica és recomanada per 
pal�liar i millorar: dolors d’esquena, fatiga per 
tensió postural, desviacions de columna, posicions 
incorrectes per peus i genolls, lesions esportives i 
laborals i com a formació cultural bàsica per a 
l’esport i la dansa. Utilitzada com a pràctica 
habitual té les funcions preventives, correctives i 
estètiques.

Les sessions són d’una hora de durada dos dies a 
la setmana i la professora encarregada d’impartir 
les classes és Anna Bonet. A partir de novembre el 
preu de les mensualitats estarà en part 
subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Animeu-vos abans del 30 d’octubre!
Podeu consultar els horaris a l’Ajuntament.
 
El preu final de les quotes dependrà de la quantitat 
de persones que hi hagi.

Les famílies Company-Font i 
Company-Martinez 

Agraeixen l'atenció rebuda pels serveis mèdics 
de l'Hospital de la Santa Creu així com el 
suport humà i les mostres de condol dels 
familiars, amics i veïns d'aquest municipi. Tant 
en la mort de l'àvia Montse, com en l'accident 
d'en Joan.

Moltes gràcies

Montserrat Font Parramon
20/02/1929 – 28/08/2010

Quan s'acabarà la nit de la vida
vindrà el dematí, 

vindrà el dematí d'un plaer sens mida
que no tindrà fi.

J. Verdaguer

Lluís Vilamitjana Ausió
Ha mort cristianament el dia 11 d'octubre,

 a l'edat de 43 anys.
S'han celebrat les exèquies el dimecres dia 13,

 a dos quarts de quatre a l'església de Santa Maria.

Els trobarem a faltar!

Calendari d'activitats de tardor-hivern

9 d'Octubre Viu al parc Vilanova de Sau
10 d'Octubre IV trobada de Caiacs
16 d'Octubre Els bolets medicinals, xerrada
17 d'Octubre VI Caça del bolet
19 d'Octubre Excursió de tardor 
31 d'Octubre Castanyada a la Plaça Major
21 de Novembre Aplec de Sant andreu
21 de Desembre Teatre Infantil
5 de Gener Cavalcada de reis

Aquest any l'aplec de Sant Andreu de 
Bancells canvia de dia degut a les eleccions 
al Parlament de Catalunya, ja que 
coincideixen amb el mateix dia.

Vehicle polivalent

El Departament de Governació ens ha notificat 
l'atorgament d'una subvenció corresponent al 
90% del cost d'adquisició d'un vehicle de brigada 
(pick up) per l'Ajuntament. L'actual vehicle tenia 
més d'11 anys, i les avaries eren continuades. 
L'import de la subvenció és de 15.697,64 euros. 

Diputació Esports

A través de Diputació de Barcelona i de la seva 
àrea d'esports s'ha atorgat una subvenció per 
canviar les porteries i les cistelles de bàsquet del 
poliesportiu.

Servei Català de Salut

L'abril de 2010 l'ajuntament, en el marc de la 
convocatòria del Servei Català de Salut 
SLT/114/2010, va demanar una subvenció per 
l'adquisició d'un desfibril.lador extern automàtic.
En data 11/10/2010 s'ha notificat a l'ajuntament 
l'atorgament d'una subvenció per la seva 
adquisició. L'import de la subvenció és de 1.350 
euros.



VIII Caminada nocturna

El dia 21 d'agost es va celebrar pels veïns de 
Vilanova de Sau la caminada nocturna de l'estiu. 
El grup d'unes 60 persones van sortir de la presa 
de Sau a les 21,30 hores, van fer un recorregut 
de 8 km de dificultat mitja, la ruta pujava pel 
marge esquerra del riu Ter a l'alçada del pont de 
ferro pel camí de Sellabona fins a l'alçada de 
l'Albareda, el Bruguer i amb arribada a l'Holtel de 
la Riba. Al final del camí es van oferir entrepans i 
begudes.

Vuitena Sardinada

El dia 18 de setembre i organitzat per "La gent 
que vol Passar-ho bé" es va fer la tradicional 
sardinada a la pista poliesportiva. Unes 160 
persones van voler acomiadar l'estiu. A un preu 
de 5€ per persona es va poguer sopar: sardines, 
cansalada, pa, vi, aigua i postres, la vetllada va 
finalitzar amb ball a la fresca.

8a Caminada popular de la Vall de Sau

El passat diumenge, dia 19 de setembre, es va 
celebrar a Vilanova de Sau la 8a Caminada 
Popular de la Vall de Sau. Les inscripcions i el tret 
de sortida es van fer a l’Hotel La Riba entre les 8 i 
les 9 del matí, el recorregut era d’uns 18 km. de 
dificultat mitjana on tots els participants van 
poder gaudir d’un paisatge encisador pels camins 
de llegenda que envolten Vilanova de Sau.

Durant el recorregut van haver  controls de pas i 
avituallaments. Es recomanava com sempre 
portar calçat i roba adequada, i aigua pel camí.  

Aquesta és una activitat emmarcada dins els 
actes que l’Ajuntament de Vilanova de Sau 
conjuntament amb Aquaterra Club i la 
col•laboració de l’Associació de Turisme organitza 
per promocionar els paisatges de natura que 
envolten la Vall de Sau. En la aquesta edició hi 
van participar més de 165 persones.

Foto caminada 2010

 Viu el parc a les Guilleries-Savassona

Vilanova de Sau,  9 d'octubre, dissabte 11h 
Com es feia el carbó? 
Xerrada a càrrec 
d'Estel Allué i Itxaso 
Euba. En directe 
veurem les tres fases 
de la construcció 
d'una carbonera i 
n'extraurem el carbó. 
A la Bassassa.

27 Anys de travessa al pantà de Sau

El diumenge 5 de setembre es va celebrar amb un 
gran èxit de participació la XXVII Travessia al 
Pantà de Sau. Els més de 320 inscrits signifiquen 
un nou rècord de la prova des de la seva reedició 
l’any 1998, amb nedadors i nedadores arribats de 
diferents punts de Catalunya. A la travessia gran 
el guanyador absolut va ser Francisco José 
Hervás, del CN L’Hospitalet, mentre en categoria 
femenina la guanyadora va ser Aida Bertran, del 
CE Mediterrani. Aquest any la travessa formava 
part del calendari d’actes del 50è aniversari del 
club, que se celebra al llarg de tot el 2010. 

             
              Consorci de Turisme

22 empreses i entitats de la Vall de Sau-Collsabra 
van recollir el diploma acreditatiu de la distinció 
SICTED en la 4a Trobada de Destinacions 
Turístiques el passat 22 de setembre a la Casa 
Llotja de Mar a Barcelona. L’acte va tancar la 
temporada 2009-2010 de la implantació d’aquest 
distintiu nacional a la província de Barcelona.
La Vall de Sau-Collsacabra va ser pionera amb la 
implantació del programa SICTED (Sistema 
Integral de Qualitat Turística en Destinacions) en 
els anys 2004-2005.
També està activa la nova webb del consorci:
www.saucollsacabra.cat

Excursió de tardor a Montblanc,
Santes Creus i Esplugues de Francolí

El dimarts dia 19 d'octubre està prevista l'excursió 
de tardor, organitzada per l'Ajuntament i 
l'Associació de Turisme de Vilanova de Sau, és una 
excursió oberta a tots els veïns i veïnes del 
municipi. El programa de la sortida és el següent:

08:00 Sortida amb autocar del punt d'informació de Vilanova.
08:15 Parada a la Benzinera Repsol de Calldetenes ( Recollida 
veïns de Vic i rodalies).
09:30 Esmorssar pel camí  ( no inclós en el preu).
10:30 Arribada i visita al Monestir de Santes Creus.
12:30 Visita guiada a la ciutat enmurallada de Montblanc.
14:30 Dinar al rant. Pergamí, gastronomia típica de la zona.
16:00 Visita al Museu de la vida rural de l'Espluga de Francolí.
18:00 Tornada amb autocar, arribada prevista a les 20:30h.

Preu 30,00€.
Autocar gentilesa de l'ajuntament de Vilanova.
Inscripció a l'ajuntament abans del 15 d'octubre.

Informació activa



Diumenge 8  a les 9 del matí i després de molt 
anys es va realitzar al mas Novell el Campionat 
local de tir al plat, organitzat per la colla dels 
caçadors. El guanyador va ser en Surinyac de 
Tavèrnoles. Al vespre, a la pista poliesportiva, circ 
cabaret a la fresca amb el grup CIRC LOS.

Dijous 12  al club Nàutic de Sau, activitats 
aquàtiques, llàstima que el mal temps no deixés 
acabar de gaudir als nens de les piragües, l'esquí 
aquàtic, el wakerboard... Al vespre a l'Ajuntament 
discomòbil  i karaoke  per a valents i valentes 
que volien donar el cante.
 
Divendres 13  al matí, a la pista poliesportiva, 
animació infantil amb Oriol Canals.

A la tarda es va fer el Campionat de parxís,  a 
l'Ajuntament amb  dues categoríes: infantil fins a 
12 anys, on les guanyadores van ser Marina Ruíz i 
Joana Amorós; i adults.
Al vespre VAM Vilanova Acció Musical  concerts 
de rock amb les actuacions de Tree Pouds Fifty, 
Bys Damm i Rage On que van tocar fins ben 
entrada la matinada.

Dissabte 14  al matí xocolatada popular  a la 
plaça Serrallonga, amb coca de forner i xocolata.

A les 11 del matí, a la sala de l'Ajuntament, 
xerrada amb el títol El fantàstic món de les 
abelles, a càrrec d'Esteve Miràngels, que va 
explicar la vida en comunitat de les abelles i la 
importància de la seva tasca pel manteniment de 
la natura.

Després de dinar, a les tres de la tarda, XXXI 
Campionat de truc per parelles, truc al millor de 
3 cames, a la sala de l'Ajuntament. Els 
guanyadors van ser Marc Orra i Pep Blanc.

Al vespre Gran ball de festa Major amb el grup 
Boogie-Woogie, que va agradar molt i va fer 
gaudir el jovent i els no tant jovent.

Diumenge 15. Missa solemne a la parròquia de 
Santa Maria i tot seguit es va fer l'Homenatge a 
la vellesa en el parc de l'església amb concert de 
músiques del món i pica pica per a tothom.

A les sis de la tarda i com a fi de festa es va fer la 
Gran quina popular amb berenar per a tothom i  
grans premis i regals, a la pista poliesportiva. 
L'afluencia de públic va fer que fos tot un èxit.

LA TERRA DE VILANOVA

Les fotografies del concurs  es van recollir el dia 7 
d'agost durant el campionat de botifarra i es van 
exposar durant la festa Major a la sala d'actes de 
l'Ajuntament. Els premis es van repartir durant la 
Gran quina popular. 

1r premi 150€
Pau Franch

2n premi 75€
Adrià Juan

3r premi 50€
Toni Riera

Comissió de festes
 ELS CAMARROJOS

camarrojos@gmail.com

Amb les altres fotografies 
res farà una selecció i les 
12 millors composaran el 
calendari de l'any 2011 
amb el que l'Ajuntament 
obsequia als seus veïns i 
veïnes per les festes de 
Nadal. 

Gràcies a tots 
per participar!

Del 7 al 15 d'agost es va 
celebrar la festa Major 
d'enguany.

Dissabte 7  es va iniciar la 
festa Major amb el VIII 
campionat de Botifarra 
directe a 8 donades, on els 
guanyadors van ser la 
parella formada per Jaume i 
Miquel Orra.


