
   

En el número anterior, cor-
responent a l‘hivern de
2003, en l’apartat dedicat
al Pont de Fusta, es va
ometre per error una dada
corresponent al valor real
de compra d’alguns dels
terrenys. 
L’import correcte és de
46.408,41 euros, en lloc de
9.211,48 euros.

En sessió plenària del dia 7
de març de 2003, l’Ajunta-
ment va acordar sol·licitar
ajuts per la “II Trobada de
Caramelles de Sau” i per la
“XII Fira d’Herbes Remeie-
res”, en el marc del concurs
públic convocat pel Depar-
tament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
per la concessió d’ajuts per
activitats culturals relacio-
nades amb la cultura popu-
lar i tradicional durant l’any
2003.

Vilanova
de Sau

informa

Informació Municipal

S’han presentat dues candi-
datures a les properes elec-
cions municipals, que es
celebraran el dia 25 de
maig de 2003.
Una candidatura representa
al  partit Progrés Municipal
de Catalunya-PSC, i està
encapçalada pel senyor
Jaume Orra, i l’altra repre-
senta a la federació de par-
tits de Convergència i Unió,
encapçalada per la senyora
Pilar Sancho.

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

15 de juny de 2003

SubvencionsEleccions
Al Ple de l’Ajuntament del
divendres dia 02-05-2003
es van acceptar les subven-
cions que ha concedit la
Diputació de Barcelona, en
les diferents àrees o serveis
en que van ser sol·licitades:

Àrea d’Educació
Activitats educatives vin-

culades a altres àmbits de
la gestió local --> 765 €

Àrea d’Esports
I Caminada Popular a

Vilanova de Sau  --> 500 €
Adquisició de material

esportiu --> 1.570 €

Àrea de Turisme
II Trobada de Caramelles

a Sau --> 1.500 €
Reedició del fulletó de

turisme --> 600 €
Fira d’Herbes Remeieres i

productes artesans de Vila-
nova de Sau --> 600 €

Arribada d’ajuts

Passeig Verdaguer, 7
t. 93.884.70.06
f. 93.884.71.06
08519 Vilanova de Sau

Ajuntament
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Associació
de Turisme
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Malgrat que en una primera
instància s’havia denegat la
subvenció demanada per
ajudar a l’urbanització del
carrer Fadrí de Sau, les
gestions portades a terme,
en forma d’al·legacions, per
aquest Ajuntament i les
gestions de la Federació de
Municipis de Catalunya, han
aconseguit obtenir 32.000
euros per la continuació
d’aquestes obres.

Carrer Fadrí de SauRectificació

S’ha arribat a un acord
entre l’Ajuntament i el Pro-
grama Xarxa de Municipis -
Millora de Camins Rurals,
per obtenir una subvenció
de 90.000 euros, destinada
a  l’arranjament del camí
de Sant Andreu de Bancells
a Collsabena i el camí de
Collsabena a la Sala, pas-
sant per Les Valls i
Panissers.

Xarxa de Municipis



Ha començat la neteja dels
terrenys de la Bassasa on,
desprès del condicionament
i l’estudi de possibilitats,
podria ubicar-se el nou
Arborètum de Vilanova de
Sau, projecte en el qual
s’havia treballat des de feia
molt de temps.
Aquesta instal·lació perme-
tria concentrar en un espai
d’aproximadament 1,5 ha
un gran nombre d’espècies
vegetals representatives de
la riquesa natural del
municipi.
Les avantatges de La Bas-
sasa són la seva proximitat
al nucli urbà, la disponibili-
tat d’aigua i altres serveis, i
la orografia del terreny, que
permet gaudir de zones
d’ombra i humitat al costat
de grans espais oberts on
dissenyar itineraris i camins
que permetin al visitant
observar diferents
ecosistemes.

L’Escola creix! 
El proper curs s’espera que
el nombre d’alumnes ins-
crits sigui de 17, nombre
que no tenia des de fa molt
de temps.
Gràcies a tots!

La nostra Escola, el CEIP
Vilanova de Sau, juntament
amb el CEIP Bellpuig de
Sant Julià de Vilatorta for-
men la Zona Escolar Rural
(ZER) Els Munts.
Aquest curs es disposa de
quatre mestres especialis-
tes que es comparteixen
entre ambdues escoles:
llengua anglesa, educació
especial, educació física i
educació musical.
Es comparteixen sortides,
activitats, visites i xerrades
que d’aquesta forma són
més econòmiques alhora
que més enriquidores per
tots els alumnes, que
poden, d’aquesta manera
intercanviar experiències i
coneixements amb altres
alumnes que es troben en
situacions similars.

Equip de mestres
CEIP Vilanova de Sau

Els dies 7,8 i 9 de maig els
alumnes de l’Escola de Vila-
nova de Sau van anar de
colònies al municipi de
Vidreres, La Selva - Girona,
a una casa anomenada Can
Mundet, situada al massís
de Les Gavarres.
Els alumnes van desenvolu-
par activitats i treballs
sobre la terra, el sistema
solar i els planetes, i feren
observacions dels astres i
estels.

Tal i com es va informar en
el número anterior, tot i
que la nova xarxa d’aigua
potable que ha de donar
servei als veïns de la part
nord del municipi, més
enllà de la Presa de Sau, ja
està acabada fa molt de
temps, ha estat impossible
fins ara, poder subministrar
aigua, donat que la planta
potabilitzadora que l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua
(ACA) tenia a la presa,
estava totalment obsoleta.
Ara ja han començat les
obres i si finalment es com-
pleixen els terminis d’exe-
cució dels treballs, la nova
planta que s’està
construint, entrarà en fun-
cionament a durant aquest
més de juny.

L’ACA i l’aigua

Ja s’ha fet lliurament del
material esportiu que ha
rebut el municipi, per valor
de 4.800 euros, del Servei
d’Esports de la Diputació de
Barcelona, destinat a l’Es-
cola, la Comissió de Festes i
el nou servei de gimnàstica
que s’ha posat en marxa
últimament a la Sala Poli-
valent de l’Ajuntament.

Colònies escolars

Material nou
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Ja s’han acabat les obres
de remodelació de les Esca-
les del Coll per adaptar-les
a la nova normativa vigent.
Aquestes obres han possibi-
litat també que es pogués
habilitar un accés, just però
suficient, als baixos de la
vivenda del senyor Joan
Bertrana.
Cal indicar que el pressu-
post de l’obra de les
escales, uns 4.500 euros,
ha estat abonat íntegra-
ment pel senyor Joan
Bertrana.

Escales del Coll

Durant el mes d’Abril d’a-
quest any s’ha portat a ter-
me la renovació de la Junta
Directiva de l’Associació de
Defensa Forestal (ADF) de
Vilanova de Sau.
Deixa el càrrec de
President, tot i que conti-
nua la seva activitat en la
nova Junta, el senyor
Miquel Macià, i accedeix al
càrrec de President de la
institució el senyor Àngel
Font.

ADF de Vilanova

L’Escola creix
S’ha iniciat, a la Sala Poli-
valent de l’Ajuntament, una
activitat de gimnàstica per
adults, aeròbic i manteni-
ment, per a tos els veïns i
veïnes que desitgin apun-
tar-s’hi. L’activitat la dirigi-
rà el Club Gimnàstic Osona
i l’Ajuntament hi col·labora-
rà amb una aportació men-
sual de 100 euros. Per a
més informació cal posar-se
en contacte amb la senyora
Àngels Carafí.

Gimnàstica

Zona Escolar RuralLa Bassasa



L’Associació de Turisme de
Vilanova de Sau està pre-
parant un fulletó informatiu
del MAVS (Museu Arqueolò-
gic de Vilanova de Sau). 
En el document, el Dr.
Riker Yll exposa algunes de
les conclusions a les que
s’ha arribat després de l’es-
tudi dels materials.
En breu també es prepara-
rà la traducció al castellà,
francés, anglès i alemany.

El Club Aqua&Terra i la
seva Escola de Piragüisme
estan organitzant una con-
centració d’embarcacions
de rems (canoes, caiacs,
piragües o llaguts) a l’Em-
bassament de Sau.
La data prevista és el dia
29 de juny de 2003, diada
de Sant Pere, i esperen
comptar amb la participació
de molts “palistes” d’arreu
de l’estat (Cantàbria, País
Basc, Castella-Lleó, Catalu-
nya, Aragó, etc...)
Animeu-vos a participar!

Des del passat mes de
març, l’Associació de Turis-
me de Vilanova de Sau ha
incorporat un nou associat:
AQUA et TERRA KAYACK &
ECOSPORTS CLUB.
El nou soci és una entitat
privada constituïda en Club
Esportiu, que en el futur
obrirà les portes a tots els
vilanovins que vulguin gau-
dir dels serveis que oferirà.
El Club, presidit pel senyor
Óscar García, atleta olímpic
a Barcelona-92, Campió del
Món en la categoria de K1, i
diverses vegades Campió
d’Espanya, té com a objec-
tiu el foment de la pràctica
del piragüisme entre els
joves i els adults, aprofitant
les possibilitats que ofereix
el nostre municipi.
Per aconseguir aquest
objectiu el Club Aqua&Terra
ha obert la seva escola
federada de caiac i oferirà
per a tots els públics clas-
ses amb monitors i profes-
sors titulats per la Federa-
ció Espanyola de Piragüis-
me. També oferirà la possi-
bilitat de practicar el caiac
de mar i fer excursions a la
Costa Brava.

El passat diumenge dia 4
de maig va tenir lloc, tal i
com s'havien programat,
els actes corresponents a
Les Caramelles de Sau del
2003. Al matí les corals van
cantar a Calldetenes, Fol-
gueroles, Sant Julià de Vila-
torta, Tavèrnoles i Vilanova
de Sau, i cap a les 14 hores
es van reunir totes les
agrupacions a la Pista Polis-
portiva de Vilanova de Sau,
després d'haver assajat la
peça "El Cant d'Albada" que
s'hauria d’interpretar en
conjunt al final del dia.
A Vilanova de Sau es va
organitzar el dinar popular,
entre les 14 i les 17 hores,
sota la nova coberta de la
Pista Polisportiva, que per
primera vegada acolliria a
tanta gent. 
Cap a les 17 hores va
començar l'actuació de la
Colla Castellera de Els
Nyerros de la Plana, de
Manlleu, que gràcies al
patrocini de Caixa de Man-
lleu van oferir als assistents
una actuació. 
Després les corals van
poder pujar a l'escenari i 

Informació Activa

Caramelles 2003

informació
620.13.12.11
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Nou associat

Dades de Les Caramelles
de Sau de 2003:

es van concentrar a Vila-
nova de Sau, cap a les
17 hores, unes 1200
persones
van haver 547 cantaires
van venir 14 autobusos
es van cantar més de 60
peces musicals, dues de
les quals es van interpre-
tar en conjunt per tots
els cantaires presents
es van servir 786 dinars
es van beure uns 100
litres de vi, 18 de mosca-
tell i uns 450 cafès

Fulletó del Museu

interpretar una peça per a
tots els assistents, així van
anar cantant totes les
corals presents, que havien
vingut de llocs com Cabes-
tany, Gelida, La Garriga,
Caldes de Montbui, Folgue-
roles, Font-Rubí, Saillagon-
set, Sentmenat, Alpicat, El
Papiol, Castelldefels, Igua-
lada i Santa Maria i Els
Monjos.
Per finalitzar l'Alcalde de
Vilanova de Sau, el senyor
Jaume Orra, i el President
de la Federació de Cors de
Clavé, el senyor Antoni
Carné, van obsequiar a tots
els assistents amb un
record de la diada, després
d'agrair a tots els presents
la seva assistència i
participació.
A destacar la presència del
President del Consell
Comarcal d’Osona, de
representants de la Caixa
de Manlleu, dels Ajunta-
ments participants i dels
mitjans de comunicació.
L'organització va ser de:
Ajuntament de Vilanova de
Sau, Federació de Cors de
Clavé i l'empresa Sotacin-
gles, S.L.

Baixada en piragües

Les dades



Durant el mes de maig, al
Càmping El Pont, de Mala-
fogassa, es portarà a terme
el 1r Curs d'Instructors de
Tir amb Arc de Vilanova de
Sau.
Organitzat per Sotacingles,
Càmping El Pont i l'Associa-
ció de Turisme, estarà diri-
git per l’entrenador nacio-
nal senyor Angelo Gil, i
coordinat pel Club de Tir
amb Arc de Les Franqueses
del Vallès.
El curs teòric i pràctic per-
metrà als nous instructors
comptar amb l'aval de la
Federació Catalana de Tir
amb Arc i reconeixerà la
tasca docent i pedagògica
que es pugui fer amb els
grups que visitin la zona.
Els dotze nous instructors
rebran els diplomes acredi-
tatius el dissabte 17 de
maig, de mans del profes-
sor Josep Morera.
A partir del mes de juny ja
serà possible sol·licitar clas-
ses d’iniciació en aquesta
modalitat esportiva en
qualsevol de les entitats
organitzadores del curs, i
començar a gaudir amb la
pràctica del tir amb arc.

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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L’Associació de Turisme de
Vilanova de Sau va ser pre-
sent en el I Fòrum Interna-
cional sobre Ecoturisme i
Espais Naturals, que es va
celebrar els dies 24 i 25
d’abril d’enguany, al Castell
de Montesquiu.
Organitzat per l’Àrea d’Es-
pais Naturals i l’Oficina Tèc-
nica de Turisme de la Dipu-
tació de Barcelona, tenia
com a objectiu debatre
sobre les perspectives del
turisme en àrees protegides
o d’especial interès i, al
mateix temps, oferir un
espai d’intercanvi d’experi-
ències d’arreu de l’estat i
de l'estranger.
Van participar ponents de
França, Itàlia, Canàries,
Catalunya, Andalusia, i els
representants de l’Organit-
zació Mundial del Turisme i
de l’Instituto para la Cali-
dad Turística Española.

Fòrum Internacional

Tir amb Arc

Diumenge 1 de juny

PROGRAMA

10:00 Repic de les campa-
nes de l'Església de
Santa Maria. Obertura
de la XII Fira d'Herbes
Remeieres

10:30 Pregó d'Inauguració
de la XII Fira d'Her-
bes Remeieres, Toni
Coromina, periodista

11:00 Ruta botànica amb
l’Herbolari de Sau

12:30 "Cultiu i utilització de
les Plantes Aromàti-
ques i Medicinals".
Taula rodona-col·loqui.
Sotacingles – Herbolari
de Sau, Escola Agrària
de Manresa, AFEPADI,  
CTFC-APSB,   Heilprak-
tiker Institut, Col·legi
Oficial de Farmacèutics
de Barcelona, ACPPAM

13:00 Venda de les Truites
del IV Concurs de
Truites Casolanes

16:00 Proclamació dels
guanyadors o gua-
nyadores i lliura-
ment de Premis:

IV Concurs de Trui-
tes Casolanes
XII Concurs de Rams
de Flors Boscanes
Concurs d'Embelli-
ment de Façanes

16:30 "Aplicació de les
Plantes Aromàtiques
i Medicinals (PAM)".
Conferència Tècnica,
ACPPAM

18:30 "L’essència de tre-
mentina", Demostra-
ció i xerrada

Durant tot el dia

Mercat d'Herbolaris i
Artesans
Demostració
d'artesans
Museu Arqueològic de
Vilanova de Sau
Exposició: "L’Herbolari,
un ofici antic"
Àudio-visual: "La flora
de la Vall de Sau"
Fotografia: “Tresors de
la Vall de Sau”
Infantil: "Animació”
Per a tothom: “Música i
gresca”, amb De Calaix
Inquiets: “Tir amb arc” 

Fira d’Herbes 2003

El Pont de Malafogassa

La font de Can Bitlló


