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Está previst que el Butlletí
t ingui una periodicitat tr i-
mestral. Quatre números a
I 'anv que coincidiran amb
els beríodes estacionals.
Disposará básicament de
dos espais:
- Inforinació Municipal
- Informació Activa
L?iuntament de Vilanova
de-Sau organitzará i  dispo-
sará les ínformacions bel
primer espai, i  l?ssociació
de Turisme de Vilanova de
Sau del seqon.
Informacions que poden
recoll ir-se en el butl letí:
- informació agrícola, fores-
tal i ramadera
- informació social, econó-
mica i de I'Administració
- informació turística, cul-
tural i esportiva
- l 'Escola de Vilanova
- el Museu Arqueológic
- la Festa Major
- la Fira d'Herbes
- I'embassament de Sau
- la história del municipi

Ajuts i subvencions

+  . lrnauguracro
ffi
gurar la nova coberta de la
Pista Polisportiva.
L'acte va comptar amb la
preséncia del Im. Sr.
Albert Battle i Bastardas
(Diputat - Area d'Esports).
L'Ajuntament oferí un ape-
ritiu als assistents.

Com ja sabeu, quan ens
vam presentar per gover-
nar aquest municipi un dels
punts del -nostre- pr.ograma
electoral feia referéncia a
la voluntat de publicar un
butl letí municipal on es
recollissin, de forma clara i
transparent, aguelles infor-
macions que són d' interés
comú a tots els vi lanovins,
i el resum de les actuacions
que aquest Ajuntament
porta a terme per millorar
els serveis que reben tots
els veins.
És per aixó que des d'a-
quest moment em plau
engegar aquest petit pro-
jecte amb l'ánim d'oferir-
vos un nou servei que us
mantindrá informats perió-
dicament, sense distorsions
ni interessos particulars,
amb la major . objectivitat
possible. També, i  pensant
en la comunicació que tot
Aiuntament ha de tenir
ainb el seu poble, disposa-
reu d'un petit espai on fer-
nos arribar les vostres pro-
postes i opinions respecte a
les activitats que es porten
a terme o les que en un
futur poden iniciar-se.
No vüll estendrem més i
únicament em queda desit-
jdr, agraint per endavant
en nom meu i de l 'Ajunta-
ment, que aquesta iniciat i-
va t ingui una bona acoll ida
entre vosaltres.

Jaume Orra i ltluntades
Alcalde de Vilanova de Sau

Les opinions i propostes dels veTns
.Aquest espai resta disponible per la publicació de les opinions i
propostes dels velns de Vilanova de Sau.
.Cal adregar els escrits a les Oficines de l?juntament, amb el nom
i signatura de les persones que l'han redactat.
.L'Ajuntament publicará les opinions i propostes del máxim
interés, la resta quedaran dipositades a l'Ajuntament.
.En cas necessari els escrits es resumiran o extractaran.

TERMINI DE LLIURAMENT DELS ESCRITS PER AL PROPER ruÚ¡¿ENO
L5 de desembre de 2OO2
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L'Ajuntament de Vilanova
de Sau ha arribat a un
acord amb els veins afec-
tats per la cessió de ter-
renys del projectat carrer
Fadri de Sau.
Aquest acord que fixa un
compromís de I'Ajuntament
per realifzar lbbra en un
iermini máxim de deu
anys., permetrá la urbanit-
zació d'aouesta Dart del
nucli urbá' i connéctará la
Plaga Serrallonga amb el
Passeig Verdaguer.

Han finalitzat les dues
fases de la construcció d'u-
na xatxa d?bastament
d'aigua potable municipal a
la zona de Sant Romá de
Sau, en concret a les masi-
es i establiments que estan
situats a la banda esguerra
de I'embassament de Sau.
Aquestes actuacions s'han
portat a terme amb I'ajuda
i les subvencions de l?gén-
cia Catalana de l?igua
(ACA), i permetran als
veins disposar d'aigua
potable durant tot lhny,
el iminant els problemes
que pateixen en anys de
sequera, on els pous i fonts
de la zona prácticament no
raqen.

Després de les vacances
escolars ha arribat l'hora
d'encetar un nou curs; com
és habitual l'escola ha
sofert canvis en el nombre
d'alumnes matriculats, gue
s'ha situat per aquest any
en 12, tot i  que inicialment
es comptava amb un alum-
ne méd. La Directora i I'e-
quip de professorat han
preparat tot el necessari
per que els alumnes asso-
leixin els objectius docents
i resten a la-disposició dels
pares per a qualsevol
consulta.

Activitats extrascolars

Els representants de les
mares i pares al Consell
Escolar del CEIP Vilanova
de Sau han organitzat una
activitat extrapolar consis-
tent en classés d'educació
física per a nens i nenes de
3 a 10 anys. Aquesta acti-
vitat portada a terme pel
Club Gimnástic Osona (Uni-
versitat de Vic) es desen-
volupará a la Sala Poliva-
lent del primer pis de l?-
juntament a partir del dia 8
d'octubre. Les sessions
seran d'una hora els
dimarts i dijous de les
t7:3Q a les 18:30. L'activi-
tat resta obefta tots els
nois i noies d'aquesta edat
del municipi. Per a més
informació cal posar-se en
contacte amb l'Aju ntament.

En la primera fase s'ha
construit un dipósit d'em-
magatzematge a la zona
de l?lbareda, on es recull
l?igua tractada que des de
la planta de condiciona-
ment de la presa de Sau es
fa arribar, i que permet
subministrar aigua, per
gravetat, a bona part dels
veins de la zona.
A la segona fase s'ha cons-
truit una xarxa addicional
que envia l?igua f ins al
f inal del terme municipal,
des d'on cada veí, mitian-
Eant unes bombes la fa
arribar a casa.

nenes i s'ha desenvolupat
amb tota normalitat fomen-
tant aspectes com el treball
de grup, la sol idaritat, la
motivació í el respecte per
les persones, l'entorn el
medi ambient.

Mariona Tomás, loana Amorós, Aina
Ruiz, Iván Bertrana, Aina Cod¡na,
La¡a Codina, Alba Isern, Nil Sala,

lúlia Codina, Laia Rifá, Ferran Codi-
na, Carles Pu¡g. Ai:da Sánchez

Millores a I'Escola i al Pati de I'Escola de Vilanova

Aquest inici de curs l'Ajuntament ha reparat la teulada de
l 'Escola i  ha pintat la faEana. El nou color permet una mil lor
inteoració oaisatoística rie l'edifici i harmoñ¡tza amb els edi-
ficis-del lvtüseu i la e¡bl¡oteca. Resta pendent d'execució la
reforma de l'área d?sbarjo del patí de ['Escola.
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L?ssociació de Turisme és
una agrupació d'ámbit pri-
vat que acull a tots els
estabiiments turístics, de
restauració i hostaleria,
comercials i industrials que
han volgut associar-se.
Tanmateix rep el suport de
l'Ajuntament, que qporta
una dotació económica
equivalent a la que aporten
els agents privats.
Actuálment l?ssociació té
22 socis i representen a
tots el sectors económics
del  munic ip i .
L'ámbit d'acció de l?ssoci-
ació compren les actuaci-
ons en la cultura, el turis-
me, I'esport i el medi ambi-
ent, amb la finalitat de pro-
mocionar exter¡orment el
municipi i  faci l i tar l 'arr iba-
da de visitants i turistes de
forma sostenible i en equi-
l ibri  amb els recursos dis-
ponibles en el municipi.

L?ssociació disposa d'una
lunta Directiva elegida per
tres anys entre tots els
socis; consta de cinc mem-
bres i es reuneix cada mes.
L?ssemblea General de
Socis es reuneix un.vegada
a l'any com a mínim i és
l'encarregada d'aprovar la
gestió de la Junta Directiva
i el pressupost de
funcionament.

Consorci Der a la Pro-
moció Tufística Vall de
Sau-Collsacabra

El Consorci de Turisme Vall
de Sau-Collsacabra és un
organisme públic que agru-
pa als municipis de Folgue-
roles, Tavérnoles, Tavertet,
Rupit-Pruit,  Santa Maria de
Coicó-L'Esquirol i Vilanova
de Sau. Hi són representats
els Ajuntaments, la Diputa-
ció de Barcelona i els
aqents privats de la zona.
L1ssociáció de Turisme de
Vilanova de Sau col. labora
económicament amb una
quota anual de 1500 EUR.

L?ssociació de Turisme
gestiona des de I'any 2000
el Punt d'Informació Turis-
t ica Municipal. L'horari d?-
tenció al públic es va actu-
alitzant en funció de les
necessitats dels visitats i
Dassa de tenir una activitat
ile cao de setmana a máxi-
ma disposició a l'estiu, on
está obeft tots els dies
matí i tarda.
Enquanv el Punt dTnforma-
cio- es tancará el dia 3 de
novembre i no tornará a
obrir-se fins a la Setmana
Santa de l'any 2003.
Malqrat que el Punt d'Infor-
mac'ió romandrá tancat, el
servei d?tenció telefónica
que des de I'any 2001 va
dngegar l?ssociació de
Tuiisme, es mantindrá
actiu durant tots els dies
de l'any en horari de matí
des de les 9:00 a les
15:00 hores.
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Juny Agost Setembre

que s'han fet arribar. '

LAssociació de Turisme va reeditar al
comencament de l'estiu el fulletó d'In-
formacíó Turística del municipi, amb
l'actualització de les dades dels associ-
at i la revisió de la informació de les
rutes proposades.
D'aquesta nova edició s'han repartit
més 4000 exemplars i s'está prepárant
una nova edició actuali tzada.
Per a l'any vinent está previst fer una
versió serizilla del fulletó en castellá i
en dos o tres idiomes més.
L'Editorial Alpina ha informat que ja
s'ha exhaurit l 'últ ima edició del mapa
de la zona Vall de Sau-Collsacabra i
que a finals d'any es comenEará una
nova reedició amb les actualif¿acions

Les anécdotes i casos curiosos del Punt
€ Uns visitants van demanar amb insisténcía el camí

més adient per arribar al "Restaurant Fujimori"
(volien dir Fussimanya).

€ " . . .busquem la Casa de Los Ponchos.. ."  ivol ien anar
a la casa de Colónies dels Porxosl

e A principis d'estiu un cob(e dels Mossos d'Esquadra
demanava com arribar a l'Embassament de Sau ...?

e- Han vingut gna parella de coreans, un grup de japo-
nesos i uns árabs amb turbantl

Les dades de l'estiu

Els mesos de juny, julÍol, agost i setembre ens
han deixat aquestes dades:

Estimació de v¡s¡tants 29.675 2r5

Estimació de vehicles 11.870 t4,6afo

Total consultes reals L,73t

Inf. general 798 46,0o/o

Estrangers L34 7,7o/o

Restaurants B4 4,8o/o

Allogament 153 8,8olo

Rutes i excursions 64 3,7o/o

. Per fer l?stimació de vehicles s'ha tingut en compte la mit-
jana diária de vehicles que han circulat i que s'han aturat
en el Punt d'Informació.

. Per estimar els visitants s'ha ponderat la mitjana diária de
vehicles i el número d'ocupants.



Els treballs de remodelació
del Museu Arqueológic de
Vilanova de Sau encara no
han finalitzat malgrat que
des del passat mes de Juny
ja es pot visitar l'exposició
dels materials exposats;
per fer-ho cal trucar al
teléfon 62O.t3.72.11 i con-
certar el dia i hora de la
visita.

Els treballs que coordiga el
Professor Joan Carles Alva-
rez i Rey, Secretari de I'As-
sociació de Turisme, comp-
ten amb el suport i I'asses-
sorament del Dr. Riker Yll,
arqueóleg de la Universitat

L?ssociació de Turisme ha
col.laborat i portat a terme,
durant I'any 2OO2, les
seqüent activitats:
. ieedició del Fulletó d"In-

formació Turística del
munic ip i

. remodelació de les ins-
tal. lacions del Museu
Arqueoldgic
trobada d'associats i visi-
ta técnica a la Vall de
Núria
col. laboració en l 'organit-
zació de Les Caramelles
de Sau
aportació económica a la
realització de la XI Fira
d'Herbes Remeieres
confecció de la web insti-
tucional de l'associació i
accessos per a tos els
associats
acord de col.laboració
amb el Centre Excursio-

Autdnoma de Barcelona ¡
director de les excavacions
arqueológiques de Vilanova
de Sau.

S'está esperant I'arribada
de noves peces per I'expo-
sició, algunes de les quals
han estat exposades durant
un temps al Palau Robert
de Barcelona, i d'altres que
restaven dipositades, per al
seu estudi, a la Universitat
Autónoma de Barcelona.

L?ssociació de Turisme ha
invertit més de 4500 EUR
en la remodelació interior
de l'exposició del MAVS;
l'Ajuntament ha fet una
despesa similar en adequar
les instal. lacions, pintar
l'exterior i l'interior de l?-
difici i realitzar treballs de
manteniment en la teulada.

El  d iumenoe d ia L7 de
novembre és celebrará la
23a Caminada Popular
Rupit-Taradell, que organit-
za el Centre Excursionista
Taradell .
Enguany lAssociació de
Turisme ha establert un
acord de col.laboració per
organitzar els controls de
pas que estan situats en el
municipi i  d?questa forma
aprofitar per a la promoció
dels associats i de les acti-
vitats que es realitzen en el
poble.
Els controls estaran situats
a La Riba i al centre del
poble molt a prop de l?-
juntament i ,  a més del con-
trol de pas, es facilitará l?-
vituallament dels partici-
pants en la prova.
L'any vinent tindrem la
nostra Caminada!
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El dia 3 de maig d'aquest
any es va celebrar la pri-
mera trobada de Cors de
Clavé i Cors de Caramelles
de La Federació de Cors de
Clavé. Aquesta federació
que a.grupa a les principals
associacions corals dels
Paisos Catalans ha triat el
nostre poble com a seu
permanent d'aquesta tro-
bada per la seva situació,
entorn natural i cultural i
per disposar d'espais adi-
ents per a un acte com
aquest.
En la trobada del 2OQ2 van
participar la Federació de
Cors de Clavé, I'Ajunta-
ment de Vilanova de Sau
en la co-organització, els
aiuntaments de Tavertet,
F-olgueroles, Sant Jul iá dé
Vilatorta i Calldetenes, l'As-
sociació de Turisme de
Vilanova de Sau, la Diputa-
ció de Barcelona, el Con-
sorci de Turisme Vall de
Sau-Collsacabra, el Consor-
ci de l 'Espai Natural Guil le-
ries-Savassona, l'Estudi Bar
Miquel d'en Pep Sala, Sota-
cinoles S.L. i  La Caixa.
Pei a l'any 2003 ja s'ha
fixat la data, el diumenge 4
de maig, s'esperen més de
800 cantaires de 18 corals,
més col.laboradors i més
actes complementaris.

nista de Taradell per
organitzar la caminada
Rupit-Taradell

.  preparació per a l 'any
2003 de la Primera
Caminada Popular de
Vilanova de Sau, amb el
suport del Centre Excur-
sionista de Taradell
acord amb el Club de Tir
amb Arc de les Franque-
ses del Vallés per a t'or-
ganització anúal d'una
prova del Campionat
d'Espanya de Tir en Bosc.
emissió en TVO d'espots
publicitaris de la Vall  de
Sau i Vilanova de Sau
edició conjunta amb lA-
juntament de Vilanova
de Sau de I'Infsrmatiu


