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GUILLERIES SAVASSONA 

Canvi de Presidència del Consorci 
natural de Guilleries Savassona. El 

la primera sessió del Consorci de 

de les eleccions municipals de 22 
de maig de 2011. Entre altres punts 

elecció del president i del vicepre-
sident (càrrecs que no són remune-
rats). Des de la creació del Consor-

Sau, municipi on radica la seu del 
Consorci i on pertany el 60 % del 
territori que es gestiona. Inicial-

de Vilanova de Sau repetiria en el 
càrrec de president, per així haver-
ho consensuat amb els represen-
tants del territori. Ara bé, el canvi 
de color polític a la Diputació de 
Barcelona finalment ha propiciat un 
canvi forçat en la Presidència del 
Consorci que ha recaigut en 

 

Riera Santaeulària, de Convergèn-
cia i Unió. Confiem que aquest can-
vi no suposi deixar desatesos els 
interessos del nostre municipi ni els 
de cap dels municipis consorciats. 
Li desitgem al nou president els 
millors encerts. 

Iniciem el nou Curs 2011-2012 

a-

o menys sofisticada, amb més o menys infraestructura i equipaments, amb 
més o menys gent implicada, però si tenim una persona que vol aprendre i 
una persona que vol ensenyar, tenim escola. 

Tot i ser un pilar bàsic de la societat, 

necessaris  i això ens obliga, tant als pares i mares com al personal docent i 
al nostre Ajuntament, a fer un esforç extraord
dels nostres fills no en surti perjudicada.  

la nostra escola rural, tant pel que fa a  infraestructures com pel que fa a 
 

  
 

C

les dues classes, els banys i la secretaria  reformats.  

El curs 2011-
primària. La directora,  Imma Bertran, ens explica que aquest curs hi haurà 

R
També comptem amb la Sole, la monitora de menjador. 

que podem dir que 
pràcticament per a aquest curs hi haurà un ordinador per alumne. 

( Segueix a la pàg. 2) 
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( Segueix de la pàg. 1) 

També tenim uns grans espais per a les activitats es-
portives. Hi ha moltes escoles a les quals els agradaria 
tenir aquestes instal·lacions: un camp de futbol de mi-
des reglamentàries, una pista poliesportiva amb ciste-
lles i porteries noves o el pantà de Sau per poder fer 
activitats aquàtiques.   

Com a continguts, moltes escoles han de contemplar la 
natura per mitjà de llibres i els nostres escolars poden 
aprendre en directe ja que viuen en aquesta natura i 
poden observar els seus canvis palpant-los.  

En fi, aprofitarem al màxim els recursos que tenim i 
farem tot el possible perquè els nostres infants tinguin 

 

ducació 

 

Visita del conseller de Benestar social i família 
El dia 16 de juliol Josep Lluís Cleries conseller de la Ge-
neralitat de Catalunya va visitar el complex de can Ma-

govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Anna 
Romeu i altres personalitats, van visitar les ins-
tal·lacions i els nombrosos esplais que hi feien estada. 

de Natura de Sau. Riera va comentar al conseller la 
necessitat de mantenir i impulsar instal·lacions com la 

ases de colònies. 

 300 nens i nenes fan un campus de handbol  
-

cents nens i nenes van fer estada a Vilanova de Sau, 
concretament a la casa de colònies del Company. En 
aquesta estada van utilitzar equipaments municipals 
com la pista poliesportiva i el camp de futbol, recent-
ment reformats amb una subvenció del Departament 

. Tant els moni-
tors com els alumnes i les famílies van quedar molt 

ta signa-
da pels jugadors de handbol. 

 
Després de vàries reunions amb els joves del poble i 

municipal, el 
consistori ha decidit cedir-
dels vestuaris del camp de futbol. Un cop solucionat el 

inscrit, en concepte de dipòsit. Aquests diners es desti-
naran a fer activitats lúdiques que repercuteixin altra 
vegada en els joves, com sortides, excursions... També 

crear un espai de relació on es puguin dinamitzar dife-
rents accions i parlar de les inquietuds i de les necessi-
tats com a joves, però també dels deures com a ciuta-
dans. 

 

Camps de treball de joves a Vilanova de Sau 
 
Aquest camp de treball es realitza al terreny 

Natura del Company, a Vilanova de Sau. 

 
El camp de treball a peu per la Cinglera, col·labora en les excava -
cions arqueològiques del jaciment de la Domus del Pi.  
 
Aquesta actuació es realitza en col·laboració amb   

Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social 
(IPHES) de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 
del qual és president el Dr. Eudald Carbonell. 
Els joves del Camp de Treball, participen a més a més, 

r-
venen en la campanya de recuperació del cranc de riu 
autòcton (espècie amenaçada) a les rieres de les Guille-
ries, i col·laboren en un Estudi de flora amenaçada de 
les Guilleries. També han restaurat la font Seca i el seu 
entorn; han ajudat a construir la sorrera del parc infan-
til, sempre en estreta relació amb els ens locals: 

Vilanova de Sau, el Departament de Cultura de la Gene-
-

Savassona. Agraïm des de s-
posició dels propietaris a col·laborar en aquestes ac-
cions. 
 
Tallers de dinamització 

els tallers de dinamització, manualitats i tallers diversos 
per a les persones de més de 60 anys que realitza la 
senyora Berta Casellas, terapeuta ocupacional i fisiote-

e-
ressades poden trucar per telèfon o passar per 

Aquest any hi ha sis persones inscrites, que segur que 

petita mostra de la feina feta. 

També aprofitem per recor
social que és sempre el dilluns de la segona i quarta 

i-
lluns de la segona setmana de cada mes.  

 
Regidoria de Serveis socials 



Les festes locals del 2012 

El consistori va acorda 11 de juliol que 
les festes locals per al 2012 ser
dijous Sant; i el dilluns 28 de maig, segona Pasqua. 

Aprovat el Pla  actuació municipal per a incendis 
forestals ( INFOCAT) 

11 de juliol el consistori va aprovar el P
municipal per a incendis forestals redactat pel Consell 
Comar blic i publicat 
al BOP tal com exigeix la Llei, al no haver-hi 

rotecció 
civil de Catalunya. Recordem que Vilanova també 
compleix amb la normativa ja que té un pl
en cas de nevades (NEUCAT).  

Vilanova de Sau té una consellera comarcal 

Un a-
nova de Sau compta, igual que fa quatre anys,  amb 
una consellera comarcal, la primera tinenta alcalde 
Milagros Martínez Adán. Aquesta vegada amb una 
delegació especial on desenvoluparà les tasques de 
coordinació de les àrees de Promoció econòmica, 
Turisme, Consum, Habitatge i  Assessorament a muni-
cipis. El resultat de les últimes eleccions municipals 
han propiciat aquest càrrec com un dels cinc conse-
llers/eres del grup municipal PSC-PM dins del total de 
vint-i-sis consellers del govern que formen el plenari 
osonenc.  

 

 

En el marc del Pla d'ocupació 2011 l'Ajuntament ha 
contractat a jornada completa un paleta oficial de 
primera. El 70 % del cost d'aquest treballador està 
cobert per la subvenció de la Generalitat de Catalunya 
i la resta se'n fa càrrec l'Ajuntament. La persona con-
tractada és Joan Peroliu Jutglar. Entre les tasques rea-
litzades destaquem: enrajolat de l'Escola de Vilanova 
de Sau i retirada d'humitats exteriors; col·locació de 
les baranes de la piscina, de la pista poliesportiva, de 
davant l'església; substitució i arranjament d'arquetes 
d'aigua a l'Arbós; encintat de voreres de la N141-D, 
tram urbà entre el carrer de les Guilleries i el passeig 
de Verdaguer. Retirada dels escocells del carrer de les 
Guilleries, davant els apartaments i substitució per 
panots; neteja dels dipòsits d'aigua i soterrament d'un 
tram de línia telefònica. Altres feines que s'aniran 
fent: Instal·lació d'una reixa de desaigua i encintat de 
voreres al carrer de les Escoles i la col·locació de   
numeració al carrer de Santa Maria.

Encintat de voreres de la carretera N-141d 

III estatge delsPera a Vilanova de Sau 

Els dies 30 i 31 de juliol la Productora ELSPERA 
va fer una representació dels tallers de teatre 
que havien fet els seus alumnes durant una 
setmana a la casa de colònies de can Mateu. I 
així ho han resumit en la seva pàgina web. 

EL III STAGE TEATRAL ELSPERA,  
IN- CREÏ- BLE !  
Per més que ens costi hem de acceptar que el III STAGE TEATRAL 
ELSPERA ja ha acabat. I és que aquest any hem viscut el STAGE 
TEATRAL ELSPERA més emotiu i sorprenent de les tres edicions.  
El ple en el teatre del poble amb l'actuació improvisada que vàrem 
fer, el passa carrers final enmig del poble amb la gent i l'Ajunta-
ment de Vilanova bolcats o la presència de personatges il·lustres 
com l'actor i Quim Masferrer i/o el director artístic Esteve Rovira 
han fet d'aquest estatge una setmana inoblidable.  
Així, doncs, i malgrat que tant els organitzadors, com els profes-
sors i els alumnes hem gaudit i hem viscut una setmana màgica, ja 
només ens queda esperar fins l'estiu vinent per gaudir de la quarta 
edició ! 

www.elspera.com 
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9 octubre,  excursió de tardor:  visita al parlament 
2 d octubre Viu el Parc a Vilanova de Sau 

18 de setembre caminada popular 

Entrada al Molino 

4 de setembre travessa al pantà nedant 

17 de setembre sardinada popular 





Campionat de tir al plat de Sau-Collsacabra 

Campionat de tir al plat de Sau-Collsacabra 

 

Jornada de recollida de deixalles als voltants de 
au 

 

Tot i les altes temperatures rècords en aquest dia 20 

detectat molta brossa escampada pels voltants de 
 i el Club Nàutic Vic-Sau va organitzar-ne 

la recollida. La recollida es va fer per voluntaris, des de 

van participar. 

Campionat de tir al plat de Sau - Collsacabra 

 

Aquest any les societats de caçadors de Rupit, Cantoni-

entre totes les poblacions, coincidint amb la festa major 
de cada poble, una mini lligueta de tir al plat amb un 
gran èxit de participació, unes 80 persones en total. Els 
cinc primers classificats tenien premi en metàl·lic i fins 
el dotzè un pernil. El primer classificat va ser Pep Cate-
llar de Roda amb 200 euros, el segon Albert Llorà de 
Folgueroles amb 150 euros i el tercer Joan Sayós de Vic 

ganes de tornar-la a repetir i millorar-la de cara els prò-
xims anys.  

36 tiradors i va haver-hi una bona afluència de públic. El 
s-

tellar de Roda i tercer Joan Sayós de Vic. Hi va haver 
premi per a tothom gràcies a la col·laboració de les em-
preses, els restaurants del poble, la Comissió de festes i 
la Societat de caçadors. Volem donar les gràcies a tot-
hom que ens va ajudar i esperem poder-ho repe
vinent.   

 

 

Comissió de festes Els Camarrojos 

Tot fullejant el cridaner butlletí informatiu de CiU hem 
vist una referència a la 

no us ha agradat el programa de la festa major (nosaltres 
almenys no veiem altre  sentit que no sigui despectiu a la 
paraula, esperem que es noti la ironia), cosa que podem 
entendre, ja que tot i que ens hi esforcem, les nostres  
propostes poden no agradar a tothom. Però la referència 

tocar allò que no sona. Escut que, per cert, ja el vam uti-
litzar en el progr
importar gaire en el seu moment o no us devien haver fet 

r-
, ja que la 

o-

format digital té molt poca resolució (com bé es pot 
apreciar en el vostre pamflet humorístic).Aprofitant 

ostre grup, com dieu, teniu poca 
feina, us convidaríem a fer un escut municipal en format 
digital amb bona resolució, així com a fer el programa de 

moltes hores que, tot i que no esperem rebre res a canvi, 

maneres ens agradaria treure la lectura positiva de tot 

Festa Major és que podem estar prou contents de com va 
anar. 

Atentament, 

Els Camarrojos 

PD : A Vilanova, tot i no ser el Far West, hi ha cactus, 
només cal fer una passejada per veure-ho. 

PD2 : El túnel no és de Vilanova, és de Sant Sadurní 

Vilanova hauria de conèixer fins on arriba el  nostre ter-
me municipal. 

 
e-

ment. El professor és Jordi Simó el mateix que en els 
cursos anteriors . Els horaris són el dilluns i el dimecres  

juntament. 
                          Regidoria de Noves tecnologies 

Voluntaris recollint brossa 



 

 

ARXIU HISTÒRIC 

        
Proveïment de vi i altres mercaderies a cal Sord, als anys 40 

Font: la Marxa 
 
Habitants del municipi durant els últims 60 anys 
Diuen que per entendre el present no podem oblidar el 

i-
tants fins arribar als 340 actuals. I tot té una explicació, 

n-
tà que ja els elevava uns 300 habitants, hem de pensar 
que el municipi té 107 cases de pagès o masos que als 
anys cinquanta estaven tots habitats i on vivien vàries 
generacions: avis, pares, fills, tiets i mossos; i que dels 
anys 60 als 70 aquestes masies es van anar abandonant 
i en aquests moments estan buides o habitades per 
persones com a segona residència amb pocs habitants. 
Ja sabem que Vilanova es compon de varis nuclis ur-
bans de població. 

a-
nova en tenia 331, Sant Romà de Sau 219, Sant Andreu 
de Bancells 102 i Sant Pere de Castanyadell 48. Treba-
lladors del pantà de Sau, la major part als barracons de 
Casalís, 276. Caserna de la Guardia civil 31. Total de 
barons 604, dones 403; és curiós que hi haguessin més 

í-
lies. També, com ja he dit abans, als anys 60 i 70 va ser 
quan es van deshabitar les masies i va coincidir amb 

marxar a viure a Vic. Això explica els habitants actuals. 
Tot i això, de dels anys 70 fins ara, el cens a Vilanova es 
manté deu habitants amunt, deu habitants avall. Tam-
bé una altra curiositat és que els habitants de Cas-
tanyadell i de Sant Andreu es casaven i 

Hilari i Viladrau. Els de Sant Romà ho feien amb gent de 
Tavertet, Rupit i fins i tot Querós i Susqueda. I els de 

cantó del municipi i la facilitat del comunicació i de 
transport, ja que als anys 50 es feia a peu o amb bicicle-
ta, perq
les persones amb més recursos. 

Vilanova de Sau. 
Jaume Orra Muntades 

Societat de caçadors de Vilanova de Sau 

 

Hem començat una nova temporada de caça. 

en el nostre municipi té dues modalitats bàsiques: la caça 
menor, perdius, conills, guilles, tudons, faisans, ànecs i 

com la llebre, que es podria caçar, no la perseguim car 
-

les. 

La caça menor, que és la més feble, amb els recursos 
aconseguits mitjançant les quotes dels socis, invitacions i 
institucions la mantenim engegant conills, perdius i fai-
sans per a la reproducció salvatge i la caça directa. També 

animals, netejar i sembrar camps i feixes abandonades i 
u-

lar i depèn del temps que fa, les malalties i els predadors 

que tenen com a base alimentària les especies cinegèti-
ques. 

Amb la caça major, bàsicament del senglar, hi ha excés 
roblemes amb el veïnat 

del poble, especialment les cases de pagès, car aquests 
animals els destrossen sembres i collites. El col·lectiu de 

sabeu cacem el senglar junt amb caçadors de Rupit i Ta-
vertet, intentarem fer el màxim de batudes possibles per 
intentar reduir-ne el nombre. També ens interessa fer 
saber als que no són caçadors que la caça amb altres co-
lles es fa per aconseguir més peces de caça, proporcio-
nalment es cacen més animals quan més colla de caça-
dors formen part de les batudes. 

Agraïm la col·laboració del veïnat amb la societat de ca-
çadors i demanem a les persones que escriuen sobre nos-

 

També aprofitem per agrair la  col·laboració dels propie-
taris que ens cedeixen les finques per caçar.  

              

                                         Foto: www.cifeaccion.com 



 

 
avall, avall, 
camí de la plaça. 
 
El campanar té somnis 
de sòrdides campanes, 
les finestres amaguen 
passions ofegades, 
desitjos perduts 
tantes matinades ! 

ran a poc a poc 
prompta és la guipada 
i es tancaran de sobte, 
com astorades. 
 
Les finestres del meu car-
rer 
són ulls secrets 

 
 
Els roquerols que nien 
sota les teulades 

 
nostres pensades. 
 
Passarà la Neus, 
serena i pàl·lida, 
passarà la Neus 
-cabellera blanca. 

 
camí de casa; 
la llar mig buida 

 
 

-cabellera blanca-, 
Chopin, Beethoven. 
 
Volarà una sonata  
i els roquerols porucs 
li robaran la tonada. 
 
Fidel Bofill 

 

 
Josep Codina Cabanas 

 
 

 
Tot lo de la terra és breu!... 

Les flors sobre la tomba es marceixen: 
 

J.Verdaguer 
 

Joan Comas Portet  
Va morir el dia 9 de setembre de 

2011 
 

Nan Orriols presenta el llibre de poesia "Certeses i somnis" 

Publicat per Viena Edicions. Va Presentar l'acte Ramon Cotrina i Imma Bella-
i-

breria la Tralla. En Nan Orriols (Joan Orriols Puig) és un conegut empresari de 
Vic (que viu a Vilanova de Sau). S'ha jubilat recentment. Persona molt creativa, 
va ser un dels principals accionistes (en diferents èpoques) de Ràdio Vic, el 
Reclam, La Marxa i TVO. També va ser regidor de l'Ajuntament de Vic als inicis 
de l'actual democràcia. 

El Delegat del Govern a la Catalunya Central visita Santa Eugènia de Berga 
Folgueroles i Vilanova de Sau. Va entrevistar-s'hi amb els alcaldes de cada 
municipi, Anna Franquesa, Carles Baronet i Joan Riera 

 dl  

 

 

 

 

El Delegat del Govern de la Ge-
neralitat a la Catalunya Central, 
Jordi Moltó, va visitar aquest 
divendres tres 
municipis de la comarca 

 A Vilanova de Sau, es 
va reunir 
Riera i la regidora Mila Martí-
nez, aquests van reclamar una 

 a prop 

-ne el seu deteriorament. Com a Folguero-

i una solució al problema de la falta de sanejament de les aigües residuals. 

 
 

dies. Ha tingut un elevat nombre de visitants, dels quals, la major part, pro-
cedien de à-
riament famílies i parelles. La majoria de consultes han estat sobre activitats 
a la natura: senders, rutes BTT, kayak, passejades fins el  pantà o per la Riera 
Major, etc. En segon lloc, també han estat objecte de consulta, els restau-
rants i els artesans de la zona. Les dades obtingudes, fan palès s crei-
xent, de la gent en vers el nostre municipi. I ens insta a continuar treballant 
per fer conèixer el nostre entorn natural als visitants, tot millorant, en la 

complaure tots aquells que ens vulguin visitar. 

 Regidoria de turisme 

 
 

 
 

  micològica i la caça del bolet 
no es fan degut a que les altes temperatures han propiciat una 

temporada de bolets inexistents al nostre municipi. 
  

 27 de novembre aplec de Sant Andreu de Bancells 
  

 5 de gener cavalcada de reis 


