
   

Durant els últims mesos
s’ha estat treballant a l’es-
pai municipal de La Bas-
sassa, en la construcció
d’un Jardí Botànic i Arbo-
retum. S’espera poder fer
una presentació inicial del
nou espai de lleure, a la
propera Fira d’Herbes del
mes de juny.

En sessió del Ple Municipal
del mes de març, s’ha
aprovat l’encàrrec a l’Arqui-
tecte Municipal del projec-
te d’ampliació de la Pla-
ça Serrallonga, i d’ade-
quació de la paret mitgera.
Tots els veïns interessats
en conèixer els detalls del
projecte poden passar per
les Oficines Municipals per
fer la consulta.
S’espera que l’obra d’ade-
quació de la plaça estigui
enllestida en un termini de
dos anys.

Vilanova
de Sau

informa

Informació Municipal

El dia 19 de març de 2004,
es van celebrar, a Vilanova
de Sau, les eleccions al
Congrés dels Diputats i
al Senat de l’Estat Espa-
nyol, amb un índex de par-
ticipació del 80,48 %; del
total de 292 d’electors, van
emetre el seu vot 235
vilanovins.

El resultat electoral al Con-
grés ha estat el següent: 

Esquerra Republicana de
Catalunya - 81 vots
Convergència i Unió - 
68 vots
Partit dels Socialistes de
Catalunya / PSOE - 52 vots
Partit Popular de Catalunya -
20 vots
Iniciativa per Catalunya /
Els Verds / Esquerra Unida -
9 vots
Falange Espanyola - 1 vot
IRPIRE - 1 vot
Ciutadans en Blanc - 1 vot
Vots en blanc - 2 vots
Vots nuls - 0 vots

DIUMENGE 30 DE MAIG DE 2004

2a Trobada de Vilanoves
a Vilanova de Segrià (Lleida)

Sortida en autocar a les 7:30 del matí des de
la porta de l'Ajuntament de Vilanova de Sau

Programa, Inscripcions i Tiquets
a l’Ajuntament

Plaça SerrallongaEleccions Generals
La Secretària de l’Ajun-
tament de Vilanova de
Sau, na Gemma Bau, resta-
rà de baixa laboral durant
els mesos d’abril a setem-
bre, com a conseqüència
de la seva propera
maternitat; i en aquest
període serà substituïda per
na Núria Escalè.
La Gemma potser ja serà
mare quan aquest informa-
tiu arribi a tots els veïns, i
és per això que volem feli-
citar-la i desitjar-la molta
sort per a ella i els seus.

Canvi temporal

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

Ajuntament
Vilanova de Sau

Associació
de Turisme

núm. 6   -   Primavera 2004
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En resposta a la sol·licitud
dels veïns dels nuclis pro-
pers al Pont de Malafogassa
i a La Riba, sobre la possi-
bilitat de rebre la corres-
pondència particular més a
prop dels seus domicilis,
l’Ajuntament de Vilano-
va de Sau i la Delegació
de Correus d’Osona han
acordat l’ampliació de
l’horari de distribució de
la correspondència del
municipi, per tal que la
persona encarregada del
correu local, pugui fer-la
arribar als nuclis de pobla-
ció abans esmentats.
L’Ajuntament construirà
un cobert a cada nucli de
les afores, i a un lloc adient
a les necessitats i  a les dis-
tàncies, on s’ubicaran les
diferents bústies dels
veïns, i on es dipositarà la
correspondència particular
de cadascun.

Noves bústiesLa Bassassa



A finals del primer trimestre
de 2004 s’han acabat les
actuacions previstes al Pla
Municipal d’Incendis Fores-
tals de la Diputació de Bar-
celona, i que han suposat
una inversió de 14.613,52
€. Únicament resta finalit-
zar algunes obres, com l’ar-
ranjament del Camí de
Bancells o la neteja d’al-
guns vorals, que s’enllesti-
ran abans de l’estiu, i on la
participació econòmica de
l’ADF de Vilanova de Sau
serà de 12.792,39 € més.
Les últimes inversions de
l’ADF han estat gràcies a
ajuts de la Generalitat i de
la Diputació i s’han destinat
a l’equipament dels volun-
taris i a reparacions dels
equips ja existents.
La última adquisició de
maquinària ha estat una
podadora d’alçada, de la
marca STHIL, que permetrà
realitzar les neteges dels
vorals de forma més efici-
ent i segura, i que podrà
ser utilitzada per aquells
associats que ho necessitin.
Es recorda que el dia 19
de juny es farà la tradi-
cional trobada de volun-
taris i col·laboradors al
Càmping El Pont.
A finals de maig s’acaba el
termini per lliurar la fitxa
de col·laborador/voluntari.

Des de fa uns dies a la Sala
de Plens de l’Ajuntament
de Vilanova de Sau es pot
contemplar un quadre
adquirit pel consistori al
pintor vigatà Fidel Bofill.
El quadre és un oli pintat a
finals dels anys vuitanta
aprofitant el baix nivell de
les aigües de l'embassa-
ment, i amb el qual el pin-
tor va immortalitzar el
record del poble de Sant
Romà de Sau.
El títol del quadre és:

“El Poble Mort de Sau”
El senyor Fidel Bofill ha vol-
gut fer donació, a l’hora,
d’un altre quadre de la seva
col·lecció Llibre de Les Gui-
lleries, que resta exposat a
les Oficines Municipals, i
per la qual cosa volem
agrair la seva iniciativa.

El dia 23 de març de 2004,
es va celebrar, a la seu del
Consorci per a la Promo-
ció Turística Vall de Sau
- Collsacabra, a Tavèrno-
les, una Junta General de
caràcter extraordinàri,
on van assistir en represen-
tació de l’Ajuntament de
Vilanova de Sau, en Sergi
Morilla com a Regidor, i en
representació de l’Associa-
ció de Turisme, en Fèlix
González com a President.
Entre d’altres temes trac-
tats, es van apuntar actua-
cions de millora que afecta-
ran al nostre municipi,
entre les que destaquen:

Adhesió del municipi de
Sant Julià de Vilatorta al
Consorci.

Aprovació de l’adhesió al
protocol general “Xarxa
Barcelona Municipis de
Qualitat” (període 2004-
2007), de la Diputació
de Barcelona.

L’adhesió a l’esmentat pro-
grama de la Diputació ha
permès proposar les
següents accions:

Millora del Camí de La
Riba a Rupit.
Millora del Camí de Can
Mateu al Coll de
Terrades.
Projecte d'il·luminació
del Campanar de Sau.
Instal·lació d’un plafó
informatiu a l’entrada del
poble.
Adquisició de Punts d’In-
formació multimèdia
automàtics i
antivandàlics.
Posada en marxa del
Programa de Qualitat
Turística en Destí.

AdquisicióSessió del Consorci
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Fa deu anys que es va rea-
litzar la Primera Trobada
de Municipis amb el
Topònim Vilanova, i coin-
cidint amb aquest desè ani-
versari, l’Ajuntament de
Vilanova de Segrià va deci-
dir recuperar l’esperit d’a-
quella primera trobada i
tornar a convocar a tots els
municipis que inclouen el
topònim Vilanova.
Des del mes de febrer s’han
realitzat reunions amb els
diferents representants dels
municipis, i s’ha decidit que
la trobada sigui el 30 de
maig de 2004 a Vilanova
de Segrià, municipi que ha
impulsat el retrobament.
El programa previst per a la
diada és el següent:

A les 10 hores arribada
de tots els assistents al
Polisportiu Municipal, on
seran obsequiats amb
coques i begudes.
Exhibició de vol en para-
pent a motor.
Recepció de les Autori-
tats a l’Ajuntament i sig-
natura al Llibre d’Honor.
Visita a la Carpa d’Expo-
sicions on es trobarà:

Exposició Daliniana, rea-
litzada pels alumnes de
l’escola local, en comme-
moració de l’Any Dalí.

Exposició de les Vila-
noves, on cada muni-
cipi exposarà informa-
ció i productes locals.

Cercavila de Gegants i
Cap-grossos de Vilanova
d’Escornalbou i de Vila-
nova de Bellpuig.
Inauguració de la Pla-
ça de les Vilanoves,
on cada municipi tin-
drà una placa amb el
seu nom i dipositarà
una mostra de la terra
del seu poble.
Ballada de Sardanes.
Benvinguda de l’Alcalde
a tots els assistents.
Dinar.
Parlaments.
Actuació de l’Esbart Dan-
saire de Vilanova del
Camí.
Lliurament d’obsequis.
Concert a càrrec de la
Coral Vilanovina.

Trobada de les
Vilanoves

Actuacions ADF

L’Ajuntament ha adquirit
un escenari de 9x6
metres, amb barana de
protecció, per tal de dispo-
sar d’un equipament adient
per utilitzar en les diferents
Festes i esdeveniments que
s’organitzen al municipi.
Aquest equipament és des-
muntable i permet diferents
possibilitats.

Nou escenari 



Com a entitat adherida al
Fòrum 2004 l’Associació
de Turisme ha sol·licitat
que algunes de les activi-
tats previstes per aquest
any siguin reconegudes
com a Actes Associats,
cosa que permetrà una
major difusió i publicitat
de l’esdeveniment i del
municipi. Així s’han con-
vertit en actes associats:

Les Caramelles de Sau

La Fira d’Herbes 

La Caminada Popular 

El Punt d'Informació de
Vilanova de Sau va obrir
de nou les portes el dia 3
d'abril i tancarà el dia 7
de novembre. Fins a l’es-
tiu només s’obrirà els caps
de setmana i festius al
matí.

El diumenge 29 de febrer,
es va celebrar la Travessa
Sant Hilari de Sacalm -
Vilanova de Sau. 
La Caminada va ser orga-
nitzada pel C.E.Taradell i
portà més de 120 partici-
pants de centres excursio-
nistes de Ripoll, Manresa,
Vic i Berga.
El recorregut va començar
amb sortida en autobús des
de Taradell cap a les 7:00
hores del matí. Els partici-
pants iniciaren el recorre-
gut a la carretera de Sant
Hilari (prop dels vivers Tor-
tades), per continuar a tra-
vés del Coll de Rabell cap a
Vallclara, des d'on van aga-
far la pista fins a Sant
Andreu de Bancells.
El dinar va ser al Càmping
El Pont de Malafogassa, on
membres de l'Associació de
Turisme de Vilanova de Sau
els van rebre i obsequiar
amb unes paraules de ben-
vinguda i un petit tastet.
En acabar el dinar van
prendre el Camí Ral cap a
Vilanova de Sau on els
esperava l'autobús per tor-
nar a casa.

El dissabte 28 de febrer es
va celebrar, organitzat per
la Comissió de Festes, el
tradicional Carnestoltes de
Vilanova de Sau, segura-
ment dels darrers de la
comarca d’Osona.
Enguany la festa va ser
amenitzada pel grup Quar-
tet l'Havana, format per
dues parelles que van ani-
mar molt al públic i van fer
aparèixer l’alegria i les
ganes de ballar.
Com cada any es van lliurar
els premis a:

Millor disfressa infantil
Millor disfressa d’adult
Millor comparsa

Informació Activa

Carnestoltes 2004

informació
620.13.12.11
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Punt d’Informació

Des del passat mes de
març, l'Associació de
Turisme de Vilanova de
Sau ha estat reconeguda
com a entitat adherida al
Fòrum de Les Cultures
Barcelona 2004, amb el
codi d'entitat núm. 263.
Això suposa que l'Associa-
ció de Turisme es compro-
met a seguir els eixos cen-
trals d'actuació d'aquest
esdeveniment, en totes les
activitats que organitzarà: 

diversitat cultural

sostenibilitat

respecte per l'entorn i
les persones

L'adhesió permetrà celebrar
reunions i exposicions
temàtiques relacionades
amb els actes que es faran
a Barcelona des del dia 1
de maig i fins el 30 de
setembre de 2004.

L’Associació de Turisme col-
·laborarà amb l’Ajuntament
en el muntatge d’un stand
informatiu i de promoció
del municipi a la 2a Troba-
da de Municipis amb el
Nom Vilanova, que es
celebrarà el dia 30 de maig
a Vilanova de Segrià
(Lleida).
Els 11 municipis de Catalu-
nya que participaran són:

Vilanova de l’Aguda
Vilanova de la Barca
Vilanova de Bellpuig
Vilanova del Camí
Vilanova d’Escornalbou
Vilanova i la Geltrú
Vilanova de Meià
Vilanova de Prades
Vilanova de Sau
Vilanova de Segrià
Vilanova del Vallès

Sant Hilari - Sau

Fòrum 2004 Trobada de pobles

Actes associats



Com cada any, la Comissió
de Festes organitzarà, el
dia 23 de juny a la nit, la
Revetlla de Sant Joan.
Cava, coca, foguera, músi-
ca i petards, a la Pista
Polisportiva, per a la nit
més sorollosa de l’any.
No hi falteu!

El cartell de la XIII Fira
d'Herbes tindrà aquest any
una significació especial,
doncs l'original haurà viat-
jat des del poble de Selva a
Mallorca (Illes Balears) fins
a les nostres contrades.
L'obra és una creació de
l'artista anglès Andrew Pin-
der, afincat des de fa anys
a Mallorca, i recrea l'estil de
l'artista renaixentista italià
Giuseppe Arcimboldo, cone-
gut internacionalment per
la seva pintura.
A l'original poden observar-
se símbols del poble, com
l'Església de Santa Maria,
l'Ermita de Sant Andreu
Bancells o el Campanar de
Sant Romà, a més de
representacions florals de
plantes de la Vall de Sau.

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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El dia 6 de juny, com cada
primer diumenge de
juny, es celebrarà la XIII
Fira d’Herbes Remeieres
i Productes Artesans de
Vilanova de Sau.
Tot i que el programa defi-
nitiu s’està enllestint,
alguns dels actes previstos
són:

Pregó d’inauguració.
Mercat d’Herbolaris i
Artesans.
Demostracions d’Oficis.
Exposició: “Les plantes
de Les Bruixes”.
Conferència Tècnica
sobre Les Plantes Autòc-
tones en Jardineria.
Ruta Botànica amb l’Her-
bolari de Sau.
Presentació del Projecte
de Jardí Botànic i Arbo-
retum de La Bassassa.
Xerrada del Gremi d’Her-
bolaris de Catalunya.
Conferència sobre La
Ratafia i tastet de licors.
Concurs de Truites Caso-
lanes i Rams de Flors.
Música amb Els Tranquils
de Folgueroles,
Animació i entreteniment
per als més petits.

Aquest any com a novetat,
i per fer una bona cloenda,
a les 19:30 h, a la plaça
Major, es farà un recital
d’Havaneres i Cançons de
Taverna, a càrrec de l’agru-
pació Marinada de
Castelldefels.

Fira d’Herbes
La 3a Trobada de Cara-
melles de Vilanova de
Sau serà aquest any el
diumenge 2 de maig.
Aquest any s’ha incremen-
tat el número de corals i de
pobles que hi participen.

Les 18 corals participants
faran la cantada de cara-
melles als pobles de:

Calldetenes
Folgueroles
Taradell
Tavèrnoles
Sant Julià de Vilatorta
Vilanova de Sau

Com cada any el programa
inclourà:

A partir de les 10:30 h,
cantada de caramelles a
tots els pobles partici-
pants. Sempre a la sorti-
da de l’Ofici de Missa. (A
Vilanova de Sau a partir
de les 10:45 a la Plaça
Major).

A les 14:00 h rebuda de
les autoritats a l’Ajunta-
ment de Vilanova de
Sau.

A les 14:30 h concentra-
ció de cors i cantaires a
la Pista Polisportiva de
Vilanova de Sau.

A les 15:00 h dinar de
germanor de tots els
assistents. (Cal reservar
tiquet pel dinar al núm.
933199777, preu 12 €).

A les 17:00 h actuació
gegantera amb els
Gegants, Cap-grossos i
Grallers de la Ciutat de
Vic.

A les 17:30 h actuació
de totes les corals
participants.

A les 18:30 h cantada
conjunta de peces i
estrena de la peça musi-
cal composada per a
l’ocasió.

A les 19:00 h, lliurament
d'obsequis i cloenda.

Per a informació cal contac-
tar amb la Federació de
Cors de Clavé a Barcelona,
al telèfon 93.319.97.77

Les Caramelles

L’Associació d’Amics dels
Museus d’Osona ha triat
com a Peça de l’Any un
còdol policromat d’uns
7500 anys, del Museu
Arqueològic de Vilanova
de Sau.
La peça serà presentada al
Museu de la Pell de Vic el
dia 18 de Maig de 2004,
a les 20 h, coincidint amb
el dia Internacional dels
Museus, i el Dr.  Riker Yll
farà una conferència. 

La Peça de l’Any

El Cartell de La Fira

La Revetlla


