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Tal i com es va informar a
l’últim número d’aquest
informatiu, a les eleccions
municipals del dia 25 de
maig de 2003, es van pre-
sentar dues candidatures
electorals, CiU i PSC, amb
el següent resultat
electoral: PSC-PM 148
vots i CiU 97 vots.
Aquest resultat suposa que
la candidatura del PSC-Pro-
grés Municipal torna a gua-
nyar els comicis amb una
clara majoria dels vots, tot i
que no ho pugui semblar
pel número de regidors: 4
el PSC i 3 CiU.
La participació als comicis
municipals ha estat d’un
90%, el que demostra l'in-
terès dels vilanovins per
intervenir en la política
municipal i triar als repre-
sentants que guiaran el
futur del poble.
Desitgem molta sort i èxit
al nou equip de regidors
municipals.

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 novembre de 2003

HabitatgeNou Ajuntament
L’Ajuntament que regirà la
política municipal estarà
format per set membres
electes:
- Jaume Orra PSC-PM
   Alcalde de Vilanova de Sau
- Josep BertranaPSC-PM
- Joan Riera PSC-PM
- Sergi Morilla PSC-PM
- Pilar Sancho CiU
- Joan Arrom CiU
- Àngels Carafí CiU

Els regidors
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Des d’aquest butlletí muni-
cipal volem informar que a
partir del mes de setembre
l’Ajuntament posarà en
marxa una sèrie de
mesures per incentivar
l’augment dels habitants
al nucli urbà de Vilanova
de Sau.

Com a primera mesura
s’establirà que aquelles
persones que vulguin cons-
truir-se un habitatge dins
del nucli urbà, obtindran
una reducció del IBI
durant els tres primers
anys, equivalent a un
75%, un 50% i un 25% de
l’import d’aquesta taxa
municipal; el que servirà
per alleugerar la despesa
econòmica del primer perío-
de de pagament de les
hipoteques.

Una segona mesura
consistirà en la reducció
d’un percentatge de
l’import de la llicència
d’obres per a la rehabili-
tació d'habitatges de més
de 25 anys d’antiguitat.

A partir del més d’octubre
el Consistori instal·larà, a
l’edifici de l’Ajuntament,
una bústia de suggerèn-
cies per tal que qualsevol
veí pugui fer arribar les
seves propostes i opini-
ons sense necessitat d’una
identificació explícita.

La bústia



Des dels primers dies de
juliol d’enguany, els veïns
de Sant Romà de Sau ja
disposen de subminis-
trament d’aigua munici-
pal, tot i que els treballs
d’arranjament de la nova
potabilitzadora que l’ACA
(Agència Catalana de l’Ai-
gua) està construint a la
Presa de Sau encara no han
finalitzat, malgrat les reite-
rades promeses dels res-
ponsables de l’execució.
Com algun setmanari
comarcal indicava, és inad-
missible que unes obres
que es van iniciar fa més
de 15 mesos i que ja es
donaven per acabades, no
permetin encara abastar
d’aigua als veïns d’aquesta
part del municipi.
Per aquest motiu, i per que
els veïns puguin disposar
d’aigua corrent, l’Ajunta-
ment ha estat omplint,
mitjançant cisternes,  el
dipòsit de distribució de
El Farigolar amb l’aigua
tractada del dipòsit munici-
pal de Vilanova de Sau.

Vilanova de Sau ha estat
guardonada amb un premi
a l’esforç en la recollida
selectiva de residus, con-
cretament en la recollida de
paper i cartró, categoria en
la qual el nostre poble ha
estat el màxim reciclador,
en termes relatius, de tots
els municipis menors de
1.000 habitants de
Catalunya.
El guardó el va recollir el
Regidor Josep Bertrana, en
representació de Vilanova
de Sau, de mans del Con-
seller de Medi Ambient
Sr. Espadaler, el dia 26 de
juny a l’Auditori del Palau
de la Generalitat de
Catalunya.

Com a punt final de l’estiu,
un grup de persones del
poble, amb força ganes i
empenta, va organitzar,
amb el suport de l’Ajunta-
ment, una petita festa de
comiat al bon temps, la
calor (enguany massa!) i
als dies llargs.
A tal efecte es va preparar
una sardinada popular el
dissabte dia 27 de setem-
bre al vespre, a l’aixopluc
de la coberta de la Pista
Municipal Polisportiva.
L’èxit i la gran participa-
ció de persones ha animat
a que el proper any es
pugui tornar a celebrar, i
potser fins i tot aprofitar
l’excusa i organitzar una
altra festa també per donar
la benvinguda a l’estiu.

La Comissió d’Urbanisme
de la Generalitat de Catalu-
nya ha donat llum verda a
l’aprovació definitiva del
Pla Especial de l’Espai
d'Interès Natural Guille-
ries-Savassona (PEIN),
després de que s'introduïs-
sin unes petites modificaci-
ons tècniques.
Cal recordar que l’aprovació
d’aquest Pla especial era
una de les prioritats que
s’havien marcat els Ajunta-
ments que formen part del
Consorci de l’Espai Natural.
Aquesta ratificació perme-
trà garantir la legalitat de
les accions que es prendran
per assolir els objectius
marcats en la constitució
del mateix: Preservació
de l’Entorn, Protecció del
Patrimoni, Ajudes a la
Propietat Pública i Priva-
da; tasques que, d’altra
banda, ja s’han anat por-
tant a terme des de la
mateixa constitució del
Consorci, i que una vegada
superades les reticències
inicials d’alguns propietaris,
han posat de manifest la
utilitat d’aquesta eina de
gestió del territori.

El Pla Especial
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Com cada any s’han cele-
brat, amb molta partici-
pació dels vilanovins i de
les vilanovines, els actes
de la Festa Major de Vilano-
va de Sau.
Coincidint amb la festivitat
de Santa Maria, patrona del
municipi, el dia 15 d’agost,
la Comissió de Festes va
preparar els tradicionals
actes de celebració.
Enhorabona a la Comissió!
Esperem que altres cele-
bracions siguin tan ben pre-
parades com la Festa Major
d’enguany!

Festa Major

Un premi
Atesa la necessitat que l’A-
juntament disposi  d’un
horari en què l’arquitecte
municipal pugui atendre els
veïns del municipi, així com
la necessitat que l’Alcaldia
disposi de l’Assessorament
de la Secretària Municipal
durant l’horari de visites de
l’Alcalde, s’ha pres la reso-
lució següent:

Horari d’Oficina:
- Dilluns de 9 a 14 hores i
de 17 a 20 hores.
- De dimarts a divendres
de 9 a 14 hores.
Horari de visita de

l’Arquitecte Municipal:
- 2n i 4t  dilluns de cada
mes de 19 a 20 hores,
prèvia sol·licitud de visita
a la Secretaria de
l’Ajuntament.
Horari de visita de

l’Alcalde:
- Dilluns de 19 a 20
hores.
Horari de Secretaria:
- Dimarts i dijous de 9 a
14 hores.
- Dilluns de 9 a 14 hores i
de 17 a 20 hores.

Nous horaris

Aigua a Sant Romà Festa de fi d’estiu

El diumenge 30 de novem-
bre de 2003, com cada
any, es celebrarà l’Aplec
de Sant Andreu de
Bancells.



El diumenge 21 de setem-
bre de 2003 a les 9:00
hores es va donar la
sortida, des de la Plaça
Major de Vilanova de Sau,
de la 1a Caminada Popu-
lar de la Vall de Sau.
220 participants de la
comarca, i fins i tot d'altres
comarques veïnes o de Bar-
celona, van inaugurar
aquesta nova proposta de
lleure de l'Ajuntament i
l'Associació de Turisme de
Vilanova de Sau.
Malgrat la coincidència d'al-
tres proves, les expectati-
ves d'assistència es van
complir, i els participants
van lloar l'organització i el
bon criteri en la senyalitza-
ció del recorregut.
Entrepà i samarreta a l'arri-
bada per a tots el "camina-
dors", i premis especials pel
participant més ràpid, en
Francesc Cladellas de
Granollers (1 hora i 43
minuts, corrent!), pel par-
ticipant més jove, en Jordi
Vila de Manlleu (5
anyets!) i pel de més edat,
la nostra veïna na Rosa
Pena (una jove de 64
anys!), que van acabar els
15 km i 400 m. 
La mitjana del temps dels
participants va ser de 3
hores 15 minuts, i a les
13:30 hores ja havien arri-
bat els últims participants a
la Plaça Major de Vilanova
de Sau.
Agraïments al Centre
Excursionista de Taradell, al
Consorci de Turisme Vall de
Sau-Collsacabra i a l'em-
presa Sotacingles de Vila-
nova de Sau, que van aju-
dar a organitzar la prova.
Desprès de l'èxit, ja es pen-
sa en el dia 19 de setem-
bre de 2004 per a convo-
car una nova edició.

El dia 1, primer diumenge
de juny, com cada any, es
va celebrar la Fira d’Her-
bes Remeieres.
Enguany, que ja arribava a
la XII edició, es van pro-
gramar diversos actes i
propostes d’acord amb els
plantejaments que ja es
van fer l’any anterior:

potenciar el sector de les
PAM (Plantes Aromàtiques
i Medicinals)
aconseguir més participa-
ció d’herbolaris
apostar per la celebració
d’actes tècnics, conferèn-
cies i xerrades
consolidar el número de
visitants, de firaires i d’al-
gunes de les activitats
que es realitzen

Ara ja es pot afirmar que
els objectius es van complir
amb escreix:

més de 3.500 visitants
40 parades de firaires
26 participants en el
concurs de Rams de
Flors Boscanes
ple en les conferències
organitzades (més de
100 persones en
algunes)
presència d’agents
importants del sector
de les PAM com l’ACP-
PAM (Associació Cata-
lana de Productors de
Plantes Aromàtiques i
Medicinals) o el CTFC
(Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya)
presència dels organit-
zadors de la Fira de
Ses Herbes, Selva
(Mallorca)

Amb la feina feta i gràcies
al suport de l’Ajuntament i
l’Associació de Turisme de
Vilanova de Sau, algunes
empreses i sobre tot a tot-
hom que hi participa, els
organitzadors ja comencen
a preparar amb il·lusió la
propera Fira d’Herbes per al
dia 6 de juny de 2004.

Informació Activa

Fira d’Herbes 2003
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Caminada de Sau
El dissabte 7 i el diumenge
8 de juny, la setmana
següent de la Fira d’Herbes
Remeieres de Vilanova de
Sau, la Comissió Organitza-
dora i l’Ajuntament de Sel-
va (Mallorca), van convi-
dar a alguns dels organitza-
dors de la Fira de Vilanova
a participar a la IV Fira de
Ses Herbes.
Aquesta Fira gira també al
voltant de les Herbes
Remeieres, però té un caire
més lúdic i festiu; partici-
pen cap-grossos, gegants,
s’hi expliquen rondalles, es
balla i es canta, tot això
sense oblidar el mercat que
es fa el diumenge.
En Santi Jàvega, Herbo-
lari de Sau, i en Joan
Carles Álvarez de Sota-
cingles, van fer el pregó
de les festes, i van repre-
sentar al poble de Vilanova
de Sau davant de tots els
assistents.
Aquest petit agermanament
entre ambdues fires perme-
trà que l’any vinent també
hi siguin presents alguns
dels representants d’aquest
poble Mallorquí a la nostra
Fira d’Herbes, i que es
pugui pensar en altres tipus
de col·laboracions com xer-
rades, col·loquis, exposici-
ons, o fins i tot de suport
tècnic o científic en allò
referent a la flora del nos-
tre entorn o del seu.

Fira de Ses Herbes

L’any vinent la Fira de Ses
Herbes de Selva es celebra
els dies 12 i 13 de juny de
2004.



Tot i que la temporada
turística no ha acabat, i
encara no es disposa de les
dades estadístiques del
Punt d’Informació, si que
cal comentar que s’ha apre-
ciat un augment per part
dels visitants de l’ús dels
serveis d’informació perma-
nentment que des de fa un
temps ja funcionen, es a
dir:
- el telèfon 620.13.12.11
- la web de l’Associació de
Turisme de Vilanova de
Sau, www.vilanovadesau.ca
Fins ara s’han comptabilit-
zat més de 250 consultes
telefòniques, amb un clar
augment els dies anteriors
a la celebració d’algun acte
com Les Caramelles, La Fira
d’Herbes o La Caminada;
també ha augmentat l’ús
que fan d’aquest telèfon,
els mitjans de comunicació
per tal de trobar informació
en referència a tot allò que
es fa a Vilanova de Sau.
En referència a la pàgina
web de l’Associació de
Turisme, des del mes de
març fins ara ha estat
consultada 315 vegades
i s’han rebut 42 misssat-
ges sol·licitant informació
sobre serveis o activitats a
Vilanova de Sau.
En breu la pàgina web faci-
litarà més informació refe-
rent a itineraris o rutes que
es poden realitzar.

El dia 7 de setembre es va
celebrar a l’Embassament
de Sau la “I Piraguada de
la Vall de Sau”. 
La prova, que era de com-
petició, ha estat organitza-
da pel Club Aqua&Terra de
Vilanova de Sau, i va portar
participants d’arreu de
Catalunya malgrat el mal
temps que va fer.
Els guanyadors van ser els
esportistes del Canal Olím-
pic de Castelldefels que es
van emportar a casa el Tro-
feu Campanar de Sau ofert
per l’Organització.
Organitzadors i col·labora-
dors van quedar satisfets
amb la participació, tot i
que la meteorologia va des-
lluir els actes previstos.

L’Associació de Turisme de
Vilanova de Sau ha decidit
organitzar durant tot el
matí del proper diumenge 2
de novembre de 2003 la “I
Caça del Bolet”.
Aquesta petita festa consis-
tirà en un concurs per als
veïns del poble, on els
afeccionats a cercar bolets,
podran demostrar la seva
traça en aquest art.
A les 9:00 es donarà la sor-
tida, des de la Plaça Major
de Vilanova de Sau, a tots
els veïns que vulguin parti-
cipar i que s’apuntin, el
mateix dia, al taulell que
l’Associació de Turisme ins-
tal·larà a la plaça.
Es repartiran premis en
diferents categories i dis-
posarem d’un jurat especial
per a valorar el “bolets
caçats”.
Cap al migdia caldrà tornar
a la plaça per mostrar les
troballes.
Uns dies abans al 2 de
novembre es penjaran a
l’Ajuntament les bases i el
programa del concurs.

Les adreces electròniques

Ajuntament www.vilanovadesau.diba.es
     e-mail Ajuntament vilanovas@diba.es
Associació de Turisme www.vilanovadesau.ca
     e-mail Associació info@vilanovadesau.ca
     e-mail Museu museu@vilanovadesau.ca
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Els dies 3, 4 i 5 d'octubre a
Vilanova de Sau, tindrà lloc
ECOJOCS 2003, una mani-
festació esportiva per
equips que es desenvo-
lupa íntegrament en el
medi natural amb proves
esportives competitives
combinades amb altres
recreatives que volen
fomentar i difondre l'esperit
d'equip, el respecte pel
medi ambient i els coneixe-
ments culturals, geogràfics
i humans de l'entorn on es
desenvolupa l'activitat.
ECOJOCS és una activitat
organitzada per l'Agrupació
Catalana de l'Esport per a
Tothom i l'Àrea d'Esports
de la Diputació de Barcelo-
na, amb el suport de l’ajun-
tament de Vilanova de Sau.

ECOJOCS 2003

La Caça del Bolet

Piraguada 2003

informació
620.13.12.11

Punt d’Informació

Campions!
L’Óscar García Pozo, Pre-
sident del Club Aqua&Terra
ha fet que s’escolti el
nom de Vilanova de Sau
arreu de l’Estat Espanyol
i en molts indrets de
Catalunya, doncs durant
aquest any 2003 ha estat
competint des del Club i
l’Escola de Caiac que ha
obert, juntament amb el
Marc Álvarez, monitor de la
Federació Espanyola, a la
vora de l’Embassament de
Sau.
La trajectòria del Club ha
estat tan bona que la
mateixa Federació Catalana
de Piragüisme ha organitzat
un homenatge, on se’ls
lliurarà una placa comme-
morativa, el dia 19 d’octu-
bre a Cellers (Lleida).
L’Óscar que competia en
nom del Club ha guanyat:

La II Copa del Campionat
d’Espanya de Caiac de
Mar
La II Copa del Campionat
de Catalunya de Caiac de
Mar
Dos Subcampionats de
Catalunya de velocitat
3 Medalles d’Or i 2
Medalles de Plata en el
Campionat Mundial de
Policies i Bombers cele-
brat a Barcelona durant
l’estiu d’aquest any

Aquells que s’animin a
practicar aquest esport
només cal que es posin en
contacte amb el Club.


