
   

Camí de El Crous
La demanda presentada
contra l’Ajuntament pel Sr.
Marc Garreta, propietari de
la casa de El Crous, recla-
mant la titularitat del camí
que va de La Pineda al punt
d’abastament d’aigua de El
Crous, des d’on es submi-
nistra l’aigua potable a una
gran part del municipi, ha
estat rebutjada per una
resolució judicial, en la qual
s’atorga la titularitat públi-
ca del camí a l’Ajuntament
de Vilanova de Sau.
És una bona notícia per a
tots el vilanovins i referma
el plantejament inicial de
l’Ajuntament que ja va
insistir en que la demanda
era poc fonamentada i sen-
se raó.

Seu de l’Espai Natural
Una altra demanda, pre-
sentada per l’Associació de
Propietaris Forestals Guille-
rires-Savassona, s’ha resolt
judicialment a favor de
l’Ajuntament.
En aquest cas la citada
associació va interposar un
recurs contra de la decisió
municipal de construir, en
l’espai destinat a equipa-
ments que hi ha sota l’a-
parcament de l’Església de
Santa Maria, l’edifici de la
seu del Consorci de l’Espai
Natural Guilleries-Savasso-
na, al·legant que “malme-
tria el conjunt arquitectònic
de l'església i la rectoria”.
La resolució dona llum ver-
da al Consorci per a dema-
nar l’oportú permís munici-
pal de construcció.

Vilanova
de Sau

informa

Informació Municipal

Desprès de quasi dos anys
de tràmits, en data 12 de
desembre de 2003, la
Comissió d’Urbanisme
de la Generalitat de
Catalunya, ha aprovat la
requalificació dels ter-
renys del Pont de Fusta.
Això suposa que la Societat
Municipal Promosau, S.L.
podrà iniciar immediata-
ment la compra dels ter-
renys i encarregar el pro-
jecte d’urbanització del car-
rer del Pont de Fusta.
Salvats els principals obsta-
cles, es creu que en pocs
mesos aquesta societat
podrà oferir, a preu de
cost, onze nous solars edifi-
cables que permetran
incrementar el número
d’habitatges i facilitarà que
les famílies interessades
puguin disposar d’un habi-
tatge al nucli urbà de Vila-
nova de Sau.
És una bona notícia, espe-
rada per molts veïns.

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 març de 2004

ResolucionsPont de Fusta
Habitualment durant el mes
d’octubre, els ajuntament
revisen les taxes dels ser-
veis que presten als veïns
(enllumenat, escombraries,
aigua, ...) i fan la previsió
de preus de cara a l’any
següent.
L’Ajuntament, seguint la
línia iniciada fa anys, de
contenció en les despeses
corrents i de cerca de totes
les subvencions i ajudes
possibles, ha pogut mante-
nir el nivell de servei o
millorar-lo, sense haver
d’incrementar les taxes que
paguen els veïns.
Tot i això des de l’1 de
gener de 2004, l’Ajunta-
ment haurà de pagar, sobre
el preu que ja pagava, un
increment de 10 € per tona
d’escombraries i de trans-
port a l’abocador d’Orís, el
que farà que aquest any si
que es revisi el preu que
pagaran els veïns a l’Ajun-
tament  per aquest servei.

Impostos

Passeig Verdaguer, 7
t. 93.884.70.06
f. 93.884.71.06
08519 Vilanova de Sau
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Els membres que composen
la Junta són: Àngel Font i
Jufrè, President; Sergi
Morilla i Lima, Secretari i
Coord. Grup 6; Josep Puig i
Arrom, Tresorer i Coord.
Grup 2; Arnald Farré i
Bujardón, Vocal i Coord.
Grup 4; Joan Riera i Come-
llas, Vocal, Representant de
l’Ajuntament i Coord. Grup
3; Miquel Macià i Arques,
Vocal, Resp. de Comunica-
cions i Coord. Grup 5; i
Santi Jàvega i Burgos,
Vocal i Coord. Grup 1 de
voluntaris.
La Junta actualitzarà el
cens de finques i
propietaris, i proposarà
incrementar la quota en
0,10 €/ha.
També volem convidar a
tots els veïns del municipi a
formar part de l’ADF, apor-
tant una quota voluntària
anyal de 10 € o, simple-
ment com a voluntaris o
col·laboradors.

Junta ADF
Vilanova de Sau

El dia 31 d’octubre, els
alumnes de les dues esco-
les que formen la ZER Els
Munts, es van reunir a Vila-
nova per celebrar junts La
Castanyada.
Al matí, després de donar
la benvinguda a mestres i
alumnes, vam iniciar un joc
preparat per a conèixer el
poble; un cop començat el
joc es va girar un temporal
de vent i pluja que el va fer
suspendre durant una esto-
na, i es va haver d’acabar
una mica com es va poder.
Els alumnes més petits no
van poder fer el que s’havia
previst en un principi, però
es van quedar a l’escola
fent altres activitats.
A la tarda vam poder torrar
castanyes i menjar-nos els
panellets que havíem ela-
borar dies abans. La festa
va continuar a la pista
polisportiva, ja que si no
haguéssim tingut aquest
espai cobert no hauria estat
possible la celebració.
Finalment tots els alumnes
van poder confeccionar una
xapa que es van emportar
com a record de la diada.
Esperem que el proper any
el temps ens sigui més
favorable, ja que és el
segon any que ens juga
una mala passada.

Equip de mestres
CEIP Vilanova de Sau

Des de l’escola volem fer
sentir la nostra veu per dir-
vos que aquest curs tenim
19 alumnes, nombre al que
no s’havia arribat des de
feia alguns anys.
Aquest nombrós grup és
gràcies al grup de pares
que han posat la seva con-
fiança en les mestres i l’es-
cola de Vilanova de Sau,
també és gràcies a l’Ajunta-
ment amb la seva col·labo-
ració econòmica i de man-
teniment per tal que aques-
ta segueixi oberta.
Us podem assegurar que no
hi cap més escola a la
comarca que gaudeixi d’a-
quests avantatges.
Ens satisfà poder parlar-vos
així.

En la sessió d’octubre, l’A-
juntament de Vilanova, va
aprovar els següents pro-
jectes de millora de la xar-
xa viària del municipi:

Adequació de cunetes,
passos d’aigua i capa de
tot-ú, al Camí de Bancells
a Collsavena per
Vallclara, amb un pressu-
post de 95.000 €.
Neteja i capa de tot-ú, al
Camí de l'Església de
Sant Andreu de Bancells,
uns 15.000 €.
Capa de rodament, al
Camí del Biaix a la
N-141d, uns 3.600 €.
Capa de ciment en la
totalitat del Camí de Can
Mateu al Coll de
Terrades, tot i que una
part ja està consolidat
amb grava-ciment, amb
un pressupost aproximat
de 160.000 €.
Construcció del Magat-
zem Municipal en el solar
adquirit per l’Ajuntament
en el carrer Guilleries,
uns 148.000 €.

La pregunta dels veïns és:
com es pagaran les
obres esmentades?

Ja es disposa dels diners
per arranjar el Camí de
Bancells a Collsavena, la
Diputació de Barcelona
se’n farà càrrec.
El Camí de l’Església de
Sant Andreu el pagarà
l’ADF de Vilanova i el
Consorci de l’Espai Natu-
ral Guilleries-Savassona.
La resta d’obres es farà
sol·licitant finançament
PUOS de la Generalitat,
amb ajudes FEDER a tra-
vés del Consorci Turístic
Vall de Sau-Collsacabra i
del Consorci de l’Espai
Natural Guilleries-Savas-
sona, i a la Diputació de
Barcelona en el Programa
Xarxa de Municipis.

Segurament que tot es
podrà fer sense que suposi
una despesa per als veïns.

L’EscolaProjectes aprovats
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L’Ajuntament, amb el
suport de la Diputació de
Barcelona ha adquirit un
nou projector de transpa-
rències per a l’escola de
Vilanova, que estarà a dis-
posició de totes les entitats
del municipi que ho
sol·licitin.
També s’han adquirit dos
nous ordinadors per l’escola
que substituiran els exis-
tents, ja obsolets i
desfasats.

Nous equipaments

L’Ajuntament ha arribat a
un acord definitiu amb la
família Companys-Codina
per l’adquisició del solar de
la Plaça Serrallonga.
Una vegada la Generalitat
doni vist-i plau, es podrà
començar a pensar en l’am-
pliació d’aquesta plaça del
centre del poble.
Les obres es farien aprofi-
tant la urbanització del car-
rer Fadrí de Sau i suposari-
en una important millora
del nucli urbà.

Plaça nova

La Castanyada

ADF Vilanova 

Gràcies a la gestió d’alguns
regidors, la Biblioteca Muni-
cipal compta amb llibres
nous, donats per la Genera-
litat de Catalunya, a dispo-
sició de tots els veïns.

Nous llibres 



El dia 16 de novembre de
2004, es va celebrar la
XXIV edició de la coneguda
caminada Rupit-Taradell,
organitzada pel Centre
Excursionista de Taradell.
Com cada any els partici-
pants van sortir de Rupit
cap a les 6:30 hores del
matí, i havien de superar
alguns control durant el
recorregut, dos dels quals
estaven a Vilanova de Sau i
coordinats per l’Associació
de Turisme (un a La Riba i
altre al centre del poble).
Els primers participants van
arribar al centre del poble a
les 8:00 hores (menys de
90 minuts, però sempre
corrent).
Malgrat el mal temps que
va fer, es van inscriure 388
persones.

La nova Junta Directiva de
l’Associació de Turisme
comença el seu període de
gestió amb il·lusió i ganes
de consolidar algunes de
les accions que ja es van
iniciar anteriorment.
Tot i que els canvis en la
Junta han estat mínims,
s’ha ampliat el número de
vocals, són suficients per a
poder continuar altra etapa
amb noves idees.
La promoció del Museu, la
creació de nous itineraris,
la col·laboració amb altres
entitats del municipi, la cre-
ació de noves activitats, i
en general la promoció d’un
turisme sostenible, de qua-
litat, diversificat i responsa-
ble són algunes de les pro-
postes que formaran l’eix
bàsic d’actuació.

Junta Assoc. de Turisme
Vilanova de Sau

El dia 4 de gener d’enguany
va morir en Rosendo Vila-
decàs, propietari del cone-
gut restaurant Fussimanya
de Tavèrnoles i d’altres
establiments, algun com el
Sau Vell del nostre
municipi, mostra de la seva
personalitat inquieta i
emprenedora. 
Sempre disposat a engegar
projectes, es trobarà a fal-
tar la seva persona i des
d’aquesta Associació, de la
que també en formava
part, volem acompanyar a
la família amb el nostre
condol. 
Adéu amic Rosendo!

El dia 12 de desembre de
2003 es va celebrar l’As-
semblea anual de socis de
l’Associació de Turisme de
Vilanova de Sau, amb el
propòsit de renovar la seva
Junta Directiva tal i com
marquen els estatuts de
constitució, doncs ja es
complien el tres anys des
de l’última renovació. 
Desprès de presentar l’es-
tat de comptes i un resum
de les actuacions realitza-
des en els darrers tres
anys, es va procedir a l’e-
lecció dels nous membres
que des del dia 1 de gener
de 2004 hauran de formar
part de la Junta Directiva i
gestionar les accions de
l’Associació:

President
   Fèlix González i Aranda
Vice-president
   Sergi Morilla i Lima
Secretari
   Joan Carles Álvarez i Rey
Tresorer
   Jaume Vilageliu i Surroca
Vocal 1r
   Àngel Font i Jufrè
Vocal 2n
   Eduard Tomàs i Suñer
Vocal 3r
   Teresa Colomer i García

Informació Activa

Assemblea 2003

informació
620.13.12.11
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Amic Rosendo

Encara s’està preparant el
calendari definitiu d’algunes
de les activitats que orga-
nitzaran l’Ajuntament, l’As-
sociació de Turisme i la
Comissió de Festes de Vila-
nova de Sau, tot i això
algunes de les previstes per
aquest any 2004 són:

Cavalcada de Reis
6 de gener de 2004
Carnestoltes
28 de febrer de 2004
Les Caramelles de Sau
2 de maig de 2004
Fira d’Herbes
6 de juny de 2004
Revetlla de Sant Joan
23 de juny de 2004
Concert d’Estiu
10 de juliol de 2004
Cine a la Fresca
24 de juliol de 2004
Festa Major
7 i 8 d’agost i 13, 14 i 15
d’agost de 2004
Caminada Popular
19 de setembre de 2004
Castanyada
31 d’octubre de 2004
La Caça del Bolet
7 de novembre de 2004

A banda d’aquestes activi-
tats previstes cal dir que
altres entitats del municipi
o foranies organitzen altres
esdeveniments com:

La travessa nedant de
l'Embassament de Sau
La piraguada
La marxa Rupit-Taradell
Campionats de Radiocon-
trol o d’Aeromodelisme
Cursa d’Orientació
Pedalades
Concursos de Pesca
Torneig de Polo
Sopar de Cap d’Any
Sopar d’Estiu
Proves esportives
... i d’altres

L’Associació de Turisme tre-
balla amb l’Ajuntament per
tal de confeccionar un cens
de totes les activitats que
es fan al municipi, per tal
de poder portar-ne un con-
trol i fer-ne la difusió adient
a cada cas.

Esteve Rovira, productor de
la sèrie “El cor de la ciutat”
que actualment s’emet per
TV3, i altres membres del
seu equip, han estat bus-
cant localitzacions i paisat-
ges per a un projecte que
tenen entre mans: “A un
pas de la mort”, una pel·lí-
cula de cinema basada en
la figura del bandoler Joan
Sala, en Serrallonga. És
indubtable que si es portés
a terme suposaria una
excel·lent oportunitat per a
promocionar el nostre
municipi.

Nous projectes

Activitats 2004 Serrallonga torna!

Rupit-Taradell



Atenent a les dades del
Punt d’Informació i en base
a les estadístiques dels
últims anys, es pot fer una
estimació (amb un error al
voltant del 10%) dels visi-
tants que han passat pel
nostre municipi durant l’any
2003, mentre el Punt d’In-
formació ha estat obert.
S’aturen a consultar aproxi-
madament un 15% dels
vehicles que passen davant
del servei d’informació.
La mitjana d’ocupació dels
vehicles és d’unes 2,5
persones.
S’han realitzat 2655 consul-
tes, el que suposa que han
passat uns  17700
vehicles.
En base a l’ocupació dels
vehicles, podem dir que els
visitants, durant la tempo-
rada 2003 (abril-octubre),
han estat uns:

44250 visitants

El dia 2 de novembre, coin-
cidint amb la celebració de
La Caça del Bolet, l’Associa-
ció de Turisme va donar per
finalitzada de campanya
turística normal i va tancar
el Punt d’Informació.
Aquest servei es tornarà a
obrir el primer cap de set-
mana d’abril de 2004.
Durant la temporada que el
Punt d’Informació ha estat
obert s’han registrat unes
2655 consultes, aproxi-
madament un 5% més
que durant el mateix perío-
de de l’any 2002.
Una anàlisi inicial de les
dades ens indica que
aquest any hi han hagut
més consultes durant la pri-
mavera i la tardor que l’any
anterior (1069 l’any 2003 i
929 l’any 2002), mentre
que durant els mesos d’es-
tiu s’han mantingut pràcti-
cament igual (1586 l’any
2003 i 1597 l’any 2002).
També s’aprecia una dismi-
nució de consultes durant
els primers dies de juliol i
els últims d’agost, concen-
trant-se el màxim de con-
sultes durant els últims dies
de juliol i la primera quin-
zena d’agost.
Amb les dades disponibles i
mitjançant les informacions
dels agents turístics, es pot
observar un petit augment
de visitants i pernoctacions
quan es celebren esdeveni-
ments a la comarca (Rally,
Mercat del Ram, Festival de
Cantonigrós, ...) i durant
els ponts de cap de
setmana.

Com cada any, la Comissió
de Festes de Vilanova de
Sau, organitzarà el darrer
Carnestoltes de l’any a la
comarca d’Osona.
En aquesta ocasió s’ha pre-
vist el següent programa:

Dissabte 28 de febrer

Sala Polivalent
Ajuntament de Vilanova

de Sau

Amb música en directe

Premis

Millor disfressa infantil
Millor disfressa d’adult

Millor comparsa

Sorteig d’un pernil

Entrada

 6 euros majors de 12 anys
Menors de 12 anys gratis

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

pàgina 4

El dia 2 de novembre de
2003 es va celebrar per pri-
mera vegada La Caça del
Bolet, una iniciativa de
l’Associació de Turisme
amb la col·laboració de l’A-
juntament de Vilanova de
Sau, Sotacingles i el Res-
taurant El Canari.
La Caça va ser un petit
concurs entre els veïns del
poble per veure qui era
capaç d’aconseguir més
quilos de bolets
comestibles, el cistell més
bonic, el bolet de més pes o
l’exemplar més estrany.
Es van inscriure 18 partici-
pants que, cistell en mà, i
desprès d’esmorzar, sorti-
ren a les 9 hores de la Pla-
ça Major de Vilanova de
Sau, en direcció als llocs on
cadascú sap trobar els pre-
uats bolets. 
L'àmbit del concurs es va
tancar al voltant del terme
municipal de Vilanova de
Sau, i cap a les 13 hores la
majoria dels participants ja
havien arribat amb el fruit
de la cacera. 
El guanyador absolut del
concurs va ser en Jaume
Orra, que va aconseguir
trobar uns 20 kg de bolets
variats, tots comestibles!, i
que va rebre de mans de
l'organització un val per
anar a sopar, dues perso-
nes, al Restaurant El
Canari.
Premis per les altres cate-
gories, i obsequis per a tots
els participants.
En total es van aplegar més
de 110 kg de bolets!

La Caça del Bolet

Carnestoltes 2004

L’Associació de Turisme ha
arribat a un acord amb la
Comissió de Festes del
poble per tal de donar
suport a totes les activitats
que aquesta organitza.
Tanmateix, els membres de
la Comissió de Festes,
s’han ofert per a col·laborar
en algunes de les activitats
que organitza l’Associació.
Seguint en aquesta línia,
l’Associació de Turisme
també contactarà amb
altres entitats del poble o
veïnes per tal d’establir
acords similars.

Col·laboració

El dia 1 de febrer finalitzarà
la temporada de cacera del
senglar, i les colles de caça-
dors de Vilanova de Sau,
Rupit i Tavertet han acon-
seguit abatre uns 160 sen-
glars fins a la data de tan-
cament d’aquesta edició de
l’informatiu.

Cacera del senglar

Punt d’Informació

Visitants


