
   

L'empresa municipal Pro-
mosau, S.L. ha comprat
terrenys en el sector del
Pont de Fusta destinats a la
construcció  d'habitatges.
L’adquisició de solars s’ha
tancat de la forma següent:

compra al Bisbat de Vic
per valor de 19.083,55
euros (3.175.235 pts)
compra a la Sra. Concep-
ció Company i Pujol per
valor de 3.584,36 euros
(596.387 pts)
compra a la família Orra
per valor de 9.211,48
euros (1.532.661 pts)

Vilanova
de Sau

informa

Informació Municipal

La regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Vilanova
de Sau ha tancat un acord
amb la Diputació de Barce-
lona que permetrà disposar
del servei de Bibliobus de la
Xarxa Pública de
Biblioteques.
D’aquesta forma qualsevol
veí, i de forma especial els
nois i noies de l’Escola,
podran accedir al préstec
de llibres, revistes i docu-
ments que necessitin.
Per accedir a aquest servei
cal disposar del Carnet de
Lector del Servei de Biblio-
teques o tramitar-lo en el
mateix Bibliobus.
El vehicle, de nom Tagama-
nent, aparcarà davant de
l’Escola, on podrà connec-
tar-se a la xarxa telefònica i
d’energia elèctrica.
Inicialment s’ha previst un
dia al mes, normalment el
tercer dijous, tot i que l’A-
juntament disposarà d’un
llistat actualitzat dels dies
concrets de la visita.

Les opinions i propostes dels veïns
Aquest espai resta disponible per la publicació de les opinions i

propostes dels veïns de Vilanova de Sau.
Cal adreçar els escrits a les Oficines de l’Ajuntament, amb el

nom i signatura de les persones que l’han redactat.
L’Ajuntament publicarà les opinions i propostes del màxim inte-

rès, la resta quedaran dipositades a l’Ajuntament.
En cas necessari els escrits es resumiran o extractaran.

TERMINI DE LLIURAMENT DELS ESCRITS PER AL PROPER
NÚMERO

1 d’abril de 2003

El Pont de FustaBibliobus
L'Ajuntament i el Bisbat de
Vic han arribat a un acord
per realitzar la compra d'un
terreny que hi ha a prop del
transformador elèctric de la
Casa de Colònies del Com-
pany i que en aquests
moments està qualificat de
zona verda.
L'import de l'operació és
d'uns 4.923 euros (unes
819.118 pts), tot i que
encara no està decidit l'ús
d'aquests terrenys.

Compra al Bisbat

Passeig Verdaguer, 7
t. 93.884.70.06
f. 93.884.71.06
08519 Vilanova de Sau
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Pendent de que la Comissió
d'Urbanisme de la Generali-
tat de Catalunya doni el
vist-i plau a les modificaci-
ons de les Normes Urbanís-
tiques del Sector del Pont
de Fusta.
L'Ajuntament ha procedit a
instal·lar una canonada que
baixarà l’aigua des del Turó
fins el Pont de Fusta amb la
intenció de proveir la futura
urbanització d'aquest
sector. 
Aprofitant les obres l'Ajun-
tament ha pensat en con-
nectar aquesta nova xarxa
amb la ja existent i que
passa pel carrer de Les
Escoles, creant un circuit al
voltant del nucli urbà que
permetrà millorar el cabal
d'aigua que reben els veïns
de la part alta del poble.

Xarxa d’aigua



Desprès de l’acord entre els
veïns i l’Ajuntament, i tot i
que s’havia fixat un període
de 10 anys per a dur a ter-
me la urbanització, les
obres es van iniciar el mes
de desembre passat i es
preveu que en el termini
d’un o dos anys estiguin
llestes.
Les despeses d’urbanització
aniran a càrrec del Consis-
tori a diferència de les d’o-
bertura en les quals els
veïns han hagut de col·la-
borar econòmicament o
amb la cessió de terrenys.
Cal recordar que aquest
carrer ja figurava en el Pla-
nejament Urbanístic dels
anys 60.

L’Alcalde Jaume Orra, el
Rector de la Parròquia i
Mossèn La Guàrdia, es van
reunir a petició de l’Ajunta-
ment per parlar de la possi-
bilitat de invertir part dels
diners que el Bisbat obtin-
drà de la venda del terreny
proper a l’església.
Malgrat que el Reglament
del Bisbat no preveu aques-
ta opció es farà arribar
aquesta proposta amb el
compromís de col·laboració
de l’Ajuntament.

En l’anterior número es va
informar de l’acabament de
la xarxa d’aigua als masos
de Sant Romà, però malau-
radament no tot són bones
notícies i encara no es pot
subministrar aigua potable
degut a que la planta pota-
bilitzadora que l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA)
té a la mateixa presa, i des
d’on s’havia de proveir la
nova xarxa, no facilita l’ai-
gua en les condicions
necessàries per al consum
domèstic.
A conseqüència d’això l’ACA
ha redactat un projecte de
construcció d’una nova
planta potabilitzadora, amb
un cost aproximat d’uns
30.000 euros (18.000.000
pts), i que finalment podrà
subministrar l’aigua neces-
sària als veïns d’aquell sec-
tor del municipi.El temps passa de pressa i

ja fa trenta anys que el
poble s’abasta de l’aigua de
la Riera Major des de les
bombes de El Crous.
El grup de bombes que
subministraven aigua al
poble i a La Pineda s’ha fet
vell i necessita un canvi, tot
i que fa pocs anys es va
instal·lar una bomba de
suport a les que ja
funcionaven.
L’Ajuntament ha previst
instal·lar una nova bomba
que proporcionarà un cabal
de 20.000 litres/hora (les ja
existents proporcionen ara
entre 3000 i 4000
litres/hora), amb el que es
garantirà el subministra-
ment d’aigua per molts
anys i s’evitaran els possi-
bles problemes de la xarxa
actual.

Bombes de El Crous

Com d’altres anys, s’ha
realitzat el Casal de Nadal
per als nens i nenes de
Vilanova de Sau.
El Casal va començar el dia
23 de desembre i es va dur
a terme tos els dies no fes-
tius fins divendres dia 3 de
gener.
Dirigit per Irene Llavayol i
Helena Rovira, va comptar
amb la participació de:

- Ferran Codina
- Laia Rifà
- Ivàn Bertrana
- Aïna Codina
- Aïna Ruiz
- Joana Amorós
- Àlex García
- Adriana García
- Marina Ruiz

Aigua a Sant RomàEl Casal de Nadal
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Des de l’Ajuntament es feli-
cita a tots els veïns que col-
·laboren en l’enllumenat de
Nadal, i que cada any són
més, dels carrers de la Vila;
es recorda que l’Ajunta-
ment es fa càrrec de la des-
pesa elèctrica de l’enllume-
nat general dels carrers i
dels que instal·lin els veïns
durant aquestes dates.

Llums de Nadal

Ajuntament-Bisbat

Mentre es duien a terme les
obres de la xarxa d’aigua
del Sector del Pont de
Fusta, han circulat uns
rumors sobre l’obertura
d’un nou carrer des del vial
de Les Escoles i fins el Pont
de Fusta.
La informació no es certa,
tot i que ben pensat potser
no seria una mala idea que
en properes legislatures l’A-
juntament proposés l’estudi
d’aquesta possibilitat.

Un carrer nou?

L’Associació de Defensa
Forestal (ADF) de Vilanova
de Sau ha adquirit una des-
brossadora articulada de
braç, marca Cosme-Micrebo
de 6 metres, per adaptar-
se als vehicles tractors.
L’adquisició ha estat possi-
ble gràcies a diverses línies
d’ajut (Diputació de Barce-
lona, Generalitat de Catalu-
nya, Consorci de l’Espai
Natural Guilleries-Savasso-
na i d’altres), i una vegada
ha estat finalitzada l’opera-
ció de compra la Junta de
l’ADF ha fet cessió de la
màquina a l’Ajuntament per
que es faci càrrec de la
gestió i l’ús.
La desbrossadora podrà ser
utilitzada, a part de l’Ajun-
tament, per l’ADF de Vila-
nova de Sau, el Consorci de
l’Espai Natural Guilleries-
Savassona i d’altres enti-
tats públiques i privades del
municipi.
Ideal per a la neteja de
marges, vores de camí,
erms i prats, es podrà con-
tractar, durant l’any 2003,
per 27,65 euros/hora quan
hagi finalitzat l’aprenentat-
ge dels operadors.
Per informació sobre el ser-
vei contacteu amb l’Àngel
Font de “La Riba” o en
Josep Puig de “La Pujada”.

Desbrossadora

El Bisbat de Vic encarregarà
l'estudi tècnic de restaura-
ció de la façana principal de
l'Església de Santa Maria,
que data inicialment del
segle XI.
L’Ajuntament s'ha compro-
mès a reparar la teulada de
l'edifici i a revisar la pintura
interior del temple.

Millores a l’Església

Carrer Fadrí de Sau



L’Associació de Turisme,
amb el suport del Consorci
de Turisme i una subvenció
del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalu-
nya, a través del programa
de Foment del Desenvolu-
pament Local, ha editat
5500 fulletons promocio-
nals, actualitzats i revisats,
del municipi.

L’Associació de Turisme
està preparant una web
corporativa que contindrà
informació de tos els asso-
ciats i links (accessos) a
llocs i adreces d'interès.

www.vilanovadesau.ca

El dia 19 de novembre i el
dia 4 de desembre vam
rebre a Vilanova de Sau la
visita de membres de la
DERTUR REISEAKADEMIE
d’Alemanya, en total unes
70 persones d’aquesta enti-
tat especialitzada en la ges-
tió de viatges i destinacions
turístiques.
La trobada organitzada pel
Consorci de Turisme Vall de
Sau-Collsacabra va perme-
tre als representants de la
Junta de l’Associació fer
una exposició dels atractius
i possibilitats turístiques del
nostre municipi.
En la trobada van col·labo-
rar algunes de les empre-
ses d’activitats turístiques
de l’Associació, que en una
bona coordinació, van
aconseguir dotar entre sis i
nou vehicles tot-terreny per
a la visita guiada del
municipi.
El dinar es va fer al Restau-
rant Sau Vell, en el Club
Nàutic Vic-Sau.

Malgrat que el Punt d’Infor-
mació de l’entrada del
poble resta tancat molt dies
a l’any, el telèfon de suport
que va contractar l’Associa-
ció de Turisme està actiu
tots els dies de l’any (si
Telefònica ho permet) de 9
a 15 hores.
La mitja de trucades rebu-
des durant els mesos d’oc-
tubre, novembre i desem-
bre és de 5 trucades a la
setmana.

L’Associació de Turisme ha
previst obrir el Punt d’Infor-
mació de l’entrada del
poble a partir del dissabte
dia 12 d’abril i fins el dia 2
de novembre d’aquest any.
Fins el mes de juny l’horari
serà de matí, des de les 10
a les 14 hores, tots els caps
de setmana, festius i dies
de pont. 
A partir de juny s’ampliarà
l’horari de cap de setmana
a les tardes i possiblement
la última setmana del mes
també s’obrirà els altres
dies de la setmana.
Del 1 al 15 de juliol i del 15
al 31 d’agost s’obrirà cada
dia al matí, excepte el cap
de setmana que serà matí i
tarda.
Entre el 15 de juliol i el 15
d’agost l’horari serà de matí
i tarda.
El mes de setembre es
recuperarà l’horari de juny,
i fins a final de temporada
només s’obrirà els caps de
setmana, festius i dies de
pont al matí.
En cas necessari el Punt
d’Informació pot obrir-se en
horaris diferents als
establerts.

L’Associació de Turisme de
Vilanova de Sau ha previst
per aquest any 2003 orga-
nitzar i/o col·laborar en les
següents activitats:

Les Caramelles de Sau

Fira d’Herbes Remeieres

Caminada de Sau

Baixada de Piragües

Concurs de Tir amb Arc

Marxa Rupit-Taradell

A banda d’aquestes activi-
tats, durant aquest any es
potenciaran les accions
generals de publicitat i
comunicació per tal de
donar a conèixer encara
més les possibilitats i
encants del municipi; així
s’ha previst estudiar una
campanya en algun mitjà
de comunicació.
No es descarta la participa-
ció en d’altres actes o pro-
postes que es puguin cele-
brar en el municipi, i tam-
poc la possibilitat de parti-
cipar en alguna fira sectori-
al o mostra turística.

Informació Activa

Activitats 2003 Punt d’Informació

informació
620.13.12.11

Fulletó de Vilanova
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El telèfon del Punt

Visites a Sau

Enguany, Les Caramelles
de Sau es celebraran el dia
4 de maig, i a hores d’ara
ja hi han inscrites 15 corals
d'arreu de Catalunya.
Com en la passada edició
durant el matí es cantaran
caramelles a Vilanova de
Sau i als pobles veïns de
Folgueroles, Calldetenes,
Tavèrnoles, i Sant Julià de
Vilatorta.
A mig dia totes les corals es
reuniran a la zona esportiva
de Vilanova de Sau i parti-
ciparan en el dinar de
germanor.
Cap a les cinc de la tarda
començarà el torn de can-
tades i cada agrupació
interpretarà algunes peces;
com a punt final s’interpre-
tarà una peça musical de
forma conjunta, i preparada
expressament per a
l’ocasió, del mestre Miquel
Lluís Muntané, amb lletra
de Agustí Cohí Grau, amb
el nom de Cant d’Albada.
El programa d’actes i el llis-
tat de col·laboradors estarà
llest cap a finals de març.

Caramelles 2003

La web

El Museu Arqueològic de
Vilanova de Sau va incorpo-
rant nou material d’exposi-
ció; en breu es col·locarà
una nova vitrina on es
podran contemplar peces
recentment catalogades.
També s’han introduït
murals explicatius que
il·lustren aspectes dels jaci-
ments del municipi i la
comarca.
Per visitar el Museu cal tru-
car al 620.13.12.11

Museu de Vilanova



El Punt d’Informació de
Vilanova de Sau va tancar
la temporada el dia 3 de
novembre del 2002.
El recompte final de consul-
tes ha deixat les dades
següents:
1628 consultes generals
   72 consultes diverses
168 per restaurants
  93 per cases de colònies
  75 per turisme rural
  74 per rutes a peu
  52 per tiquets de pesca
  52 per botigues
  48 per S. Pere de Casserres
  46 per càmpings
  43 per hotels
  43 per benzineres
  35 per Fussimanya
  31 per Parador de Turisme
  23 per rutes BTT
  23 per Rupit
  20 per zones de pic-nic
En total:
2526 consultes nacionals
  144 visitants estrangers
  

Ajuntament Vilanova de Sau
Soci Protector
Club Nàutic Vic-Sau
Hotel - Restaurant La Riba
Càmping El Pont
Bar Càmping El Pont
Bar - Restaurant Ferrer de Tall
Bar - Restaurant Can Morilla
Restaurant Sau Vell
Restaurant El Canari
Allotj. Rural Mas del Silenci
Allotj. Rural Can Vilar
Agroturisme La Botigueta
As. Catalana Cases Colònies  
Can Mateu - El Company      
Els Porxos - Les Cingleres
As. Cases Colònies XAUXA   
Les Tallades
Ser. Culturals Sotacingles, S.L.
Hípica La Cavalleria de Sau
Rutes L’Herbolari de Sau
Piragües Vall-Sau
Escola d’Esquí Nàutic Sau
Rutes en 4x4 La Ginesta
Vols en globus Baló Tour, S.L.
Formatges Bonalguer, S.L.
Fusteria Jaume Vidal
Construccions Jaume Orra
Construccions Vilasau, S.L.

L’any 2002, a petició d’al-
guns membres de l’Associa-
ció de Turisme, es va enge-
gar un pla d’estudi estadís-
tic de les visites al nostre
municipi. 
A tal fi dissenyat un formu-
lari que permet classificar i
recomptar les consultes que
es fan al Punt d’Informació.
Aquest formulari també
serveix per realitzar un
recompte sistemàtic de tots
els vehicles que passen i
d’aquells que s’aturen,
alhora que es recull una
estimació real dels ocu-
pants dels vehicles.
Per tal de treure uns resul-
tats acceptables, s’ha fet
una recollida aleatòria de
dades (dies aïllats) del
nombre de vehicles que
han circulat i del nombre
mig d’ocupants. Les consul-
tes i els vehicles aturats al
Punt d’Informació s’han
comptabilitzat tots els dies.
Amb les dades recollides
s’ha estimat la quantitat
total de vehicles i el nom-
bre d’ocupants del vehicles
durant la temporada turísti-
ca; aquesta informació s’ha
creuat amb les dades reals
de vehicles aturats i de
consultes realitzades, 
Els resultats obtinguts, amb
un marge estadístic del
10% d’error, indiquen que
el nombre total de visitants
durant la temporada turísti-
ca ha estat al voltant d’uns
43.250 durant els dies en
que ha estat obert el Punt
d’Informació.

Associats 2003

Les adreces electròniques

Ajuntament www.vilanovadesau.diba.es
     e-mail Ajuntament vilanovas@diba.es
Associació de Turisme www.vilanovadesau.ca
     e-mail Associació turisme@vilanovadesau.ca
     e-mail Museu museu@vilanovadesau.ca
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Estadístiques

Per tal de disposar d’infor-
mació actualitzada i poder
programar activitats o dis-
senyar rutes i itineraris,
l’Associació de Turisme de
Vilanova de Sau s’ha posat
en contacte amb l’Institut
cartogràfic de Catalunya
per tal d'adquirir una col-
·lecció de mapes topogrà-
fics escala 1:5000 de tot el
municipi.
La col·lecció estarà a dispo-
sició dels associats i de l’A-
juntament, també podran
consultar-la, en principi,  
aquelles persones o entitats
que així ho sol·licitin.

Mapes de Vilanova

El dia 12 de desembre de
2002, a les 20 hores, a l’A-
juntament de Vilanova de
Sau, es va celebrar l’As-
semblea anual de socis de
l’Associació de Turisme.
En la reunió es va fer un
repàs a les activitats realit-
zades durant l’any 2002.
També es va presentar l’es-
tat de comptes i el pressu-
post previst per a l’any
2003. 
L’Assemblea va decidir
mantenir l’import de les
quotes dels associats i va
marcar les línies d’actuació
de l’any 2003.
Es va donar de baixa com a
associat a l’empresa que
explotava el vaixell turístic
El Fadrí de Sau, i es va
donar la benvinguda a les
noves incorporacions: La
Ginesta i Can Vilar.

Assemblea de socis

Les dades

El Castell


