
   

Gràcies a les pluges de l’hi-
vern i de la primavera,
l’estat actual de l’em-
bassament és del 85,08
%, mentre que fa un any
en aquestes dates estava al
67,72%, fa cinc al 67,36% i
fa deu anys al 63,83 %.

L’empresa Sotacingles SL
ha regalat a l’Ajuntament
de Vilanova de Sau, l’obra
que l’artista anglès
Andrew Pinder, resident a
Selva (Mallorca), va pintar
inspirant-se en la nostra
Fira d’Herbes Remeieres.
La pintura, de 100x70 cm,
reprodueix l’estil de l’artista
del Renaixement italià Giu-
seppe Arcimboldo.

La Generalitat, en el Pla
Únic d’Obres i Serveis, ha
concedit ajuts per valor de
198.000 €. L’Ajuntament
presentarà al·legacions per
a reclamar més suport eco-
nòmic a les obres previstes
en aquesta legislatura.

Vilanova
de Sau

informa

Informació Municipal

Com cada any per aquestes
dates, la Conselleria de
Medi Ambient de la Genera-
litat de Catalunya, atorga
uns premis mediambien-
tals, i com en l’edició pas-
sada, Vilanova de Sau ha
guanyat el Primer Premi
2003  en la Recollida
Selectiva de Paper i Car-
tró, per a municipis de
menys de 5000 habitants.
El guardó va ser lliurat pel
Conseller de Medi Ambient,
el  Sr. Salvador Milà, i va
ser recollit l’11 de juny, pel
Regidor de Medi Ambient
d’aquest Ajuntament, el Sr.
Josep Bertrana.

FESTA MAJOR
DE VILANOVA DE

SAU
7, 12, 13, 14 i 15

Ajuts any 2004Un nou Premi
Desprès de quasi un any de
subministrar aigua mitjan-
çant cisternes als veïns de
Sant Romà, des del dia 1
de juny d’enguany, i des-
près d’intenses negociaci-
ons, s’ha establert el
subministrament normal
en aquesta zona del poble.
Tanmateix, l’Ajuntament té
una concessió de l’ACA de
60 anys, per extreure aigua
de l’Embassament de Sau,
a través de la nova potabi-
litzadora construïda.

Aigua a Sant Romà

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

Ajuntament
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El dia 13 de juny de 2004,
es van celebrar, a Vilanova
de Sau, les eleccions al
Parlament Europeu, en
les quals cal destacar la
baixa participació dels
votants de Vilanova de Sau,
en un contrast evident amb
les xifres de les dues últi-
mes convocatòries.
Una de les raons de la bai-
xa participació pot ser que
els ciutadans encara no
saben quines repercussions
tenen, a la vida quotidiana,
les decisions que es prenen
al Parlament Europeu, tot i
que moltes lleis, normati-
ves i recomanacions que sí
que ens afecten venen
directament de Brussel·les;
o potser és que existeix un
cert cansament desprès de
quatre consultes en un any.
Tot i això és remarcable la
gran pluralitat dels vots del
municipi que ha fet que a
les eleccions Autonòmiques
la formació guanyadora fos
Convergència i Unió, a les
Generals Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i a les
Europees el Partit dels
Socialistes de Catalunya.

Eleccions Europees

Nou quadre

Embassament



Un grup d'estudiants de
segon curs del Cicle Forma-
tiu de Grau Superior d’Anà-
lisi i Control Química, de
l'Escola Municipal de Treball
de Granollers, ha realitzat
com a Crèdit de Síntesi el
treball titulat "Determina-
ció de nitrats i nitrits en
aigües naturals de la
comarca d'Osona". 
L'estudi ha consistit bàsica-
ment en el mostreig i anàli-
si de l'aigua de tres punts
de la nostra comarca: la
Font de Can Bitlló, de Vila-
nova de Sau, el Gorg de Lli-
tons i la Font Trobada,
aquests dos últims de Fol-
gueroles. S'han realitzat un
total de sis mostrejos en
cada punt al llarg de tres
setmanes, i s'han analitzat
nitrits (espectrofotometria
visible, norma ASTM
419:1985) i nitrats (espec-
trofotometria ultravioleta,
norma UNE 77027:82) de
cada mostra d'aigua durant
les 24 hores posteriors a la
presa, per evitar modifica-
cions de la mostra (norma
UNE-EN 25667:1995 1 i 2).
Els resultats de les anàlisis
han estat els següents:
- Font de Can Bitlló: 

12,1 ppm de nitrats
- Gorg de Llitons: 

0,6 ppm de nitrats
- Font Trobada:

90,9 ppm de nitrats
La conclusió de l'estudi és
que l'aigua de la Font
Trobada no compleix
amb les especificacions
màximes permeses per
la legislació quan a la
concentració de nitrats, i
per tant no és apta pel con-
sum humà. Les aigües
procedents de la Font de
Can Bitlló i del Gorg de
Llitons no superen el
màxim permès en la
concentració de nitrats;
en tots els assajos el límit
de nitrits ha estat  per sota
del nivell de detecció.
Els autors del treball són
Carolina Alcaraz, César
Casas, Maria Isabel Martín i
Montserrat Nef.
Els professors responsables
d'aquest Crèdit de Síntesi
(Joan Carles Álvarez, Lour-
des Martínez i Concepció
Cots) han qualificat el tre-
ball amb un 10. 

Desprès de reiterats avisos,
i en observar que en el cen-
tre urbà de Vilanova de
Sau, encara es poden veure
alguns animals sense con-
trol, aquest Ajuntament
en sessió ordinària del dia 5
de juliol de 2004, va apro-
var una normativa muni-
cipal que fa referència a
gossos perillosos i a gos-
sos no perillosos però
que molesten als veïns i
visitants, o que defequen a
jardins i vials públics.
En el supòsit que l’autoritat
competent tingui constàn-
cia de que es continuen
produint els esmentats fets,
s’expediran multes per als
propietaris dels animals,
mínimes de 60 € fins a
6000 €, segons la gravetat
dels fets.

La salut de l’aigua

Control de gossos
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El 30 de maig de 2004 a
Vilanova de Segrià, tal i
com s’havia previst, es va
fer la 2a Trobada de
Municipis amb el Topò-
nim Vilanova.
El programa previst es va
portar a terme
puntualment, i la represen-
tació de Vilanova de Sau va
comptar amb una trentena
de veïns aproximadament,
que es van desplaçar en
autocar fins al municipi
lleidatà.
Més de 800 convidats i
autoritats van compartir el
dinar de germanor que
havia previst el Consistori
amfitrió, al qual s’ha de
reconèixer l’eficàcia i el bon
fer en l’organització de la
trobada, en la qual hi van
col·laborar més de 70 veïns
de Vilanova de Segrià, fent
tasques diverses com
acompanyar als visitants,
animar les activitats i oferir
la millor hospitalitat.
Desprès del dinar, en els
parlaments dels alcaldes
presents es va arribar a l’a-
cord de fer una trobada
bianual, i l’Ajuntament de
Vilanova del Camí es va
oferir a organitzar la troba-
da de l’any 2006.
A la festa i l’exposició dels
municipis només hi va fal-
tar la representació de Vila-
nova de Vallès

Trobada de les
VilanovesEl passat 19 de juny els

voluntaris de l'Agrupació
de Defensa Forestal de
Vilanova de Sau es van
reunir al Pont de Malafo-
gassa, i com cada any la
trobada va consistir bàsica-
ment en el lliurament de
material als voluntaris i la
comprovació de l'estat dels
equips d'extinció. 
Com a novetat, el president
de l'ADF de Vilanova va
proposar que cada Grup
d’Actuació faci un simulacre
contra el foc a la seva zona
de control. 
També es va parlar de la
tramitació dels dos tipus de
carnets dels voluntaris de
l'ADF: carnet groc pels
voluntaris que actuaran a
primera línia de foc en cas
d'incendi, i carnet verd pel
personal de suport (avitua-
llament, regulació del tràn-
sit en cas d'incendi, infor-
mació, etc...).

Trobada de l’ADF



Des del passat mes de
maig, alguns establiments i
empreses relacionades amb
el turisme estan treballant,
juntament amb el Consorci
per a la Promoció Turística
Vall de Sau - Collsacabra
que fa d’organisme gestor,
en el Programa del Siste-
ma Integral de la Cali-
dad Turística Española
en Destino (SICTED), per
tal d’adequar i coordinar les
instal·lacions i les formes
de treballar, i aconseguir
que el municipi de Vilanova
de Sau sigui reconegut com
a destí turístic de qualitat.

La XIII Fira d'Herbes
Remeieres de Vilanova de
Sau va tancar l'edició d'a-
quest any 2004 amb les
expectatives cobertes.
S'ha confirmat el gir en l'o-
rientació i la presencia de
firaires i activitats relacio-
nades amb el món de les
herbes ha estat superior a
la d'edicions anteriors.
Tot i que l'organització
esperava més afluència de
públic, les 3000 persones
que van visitar Vilanova de
Sau el diumenge van man-
tenir alt el nivell d'assistèn-
cia, i s'apunta a la calor
que va fer i al dia radiant
com a possible causa de la
dispersió de públic, a més
de la celebració d'altres
fires i festes arreu de la
comarca. 
Entre les conferències que
es van presentar destaquen
les portades a terme pel
senyor Óscar Cardona,
Secretari Tècnic del Gremi
d'Herbolaris de Catalunya, i
pel senyor Pere Cabot, Res-
ponsable de l'Institut de
Recerca en Tecnologia
Alimentària.
Altres activitats on la pre-
sència de públic va ser
notable van ser la Ruta
Botànica amb en Santi
Jàvega, l'Herbolari de Sau,
amb més de 200 persones,
i el Taller de Remeis Caso-
lans, on van assistir unes
50 persones. 
La decoració del Carrer
Santa Maria, i l'organització
en general, van ser bones i
confirmen que la Fira d'Her-
bes Remeieres de Vilanova
de Sau és un referent per a
tots els amants de les plan-
tes del nostre país, alhora
que un punt de trobada de
tots aquells professionals
que hi treballen.

Informació Activa

Fira d’Herbes 2004
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Una de les sorpreses de la
Fira d’Herbes Remeieres
d’aquest any va ser el
regal que el Sr. Josep
Mut, Director de la Banda
Municipal de Música de Bar-
celona, va fer al nostre
poble, la peça musical
Vilanova de Sau, compo-
sada pel mateix Mut i que a
partir d’ara formarà part
del repertori d’aquesta for-
mació musical de gran
prestigi internacional.
La peça estrenada estarà
disponible en CD abans de
finals d’any, quan el com-
positor l’hagi arranjat
definitivament.

Les Caramelles de Sau,
que enguany es feien per
tercera vegada, van aple-
gar a la tarda a més de
1100 persones; aquesta
xifra no té en compte el
número de persones que
durant el matí van presen-
ciar l'actuació de les dife-
rents corals a cadascun
dels municipis on es feien
actuacions, el que elevaria
la xifra possiblement a més
de 2000 participants en la
festa organitzada per la
Federació de Cors Clavé,
l'Ajuntament de Vilanova
de Sau, l'empresa Sotacin-
gles i l’Associació de Turis-
me de Vilanova de Sau,
sense oblidar a tots els
ajuntaments col·laboradors
i les diferents institucions
públiques i privades que
han donat suport a aquesta
iniciativa cultural. 
Als actes va ser-hi present,
en representació del Con-
sell Comarcal d’Osona, la
Consellera Maria Rosa
Cullell, la qual en el seu
parlament es va compro-
metre a col·laborar més
activament en properes
edicions.
El dinar de germanor que
es va fer a la Pista Polispor-
tiva de Vilanova de Sau cap
a les 15 hores va tenir uns
850 comensals, i va estar
preparat per l'empresa Ter-
raendins de Taradell. Una
de les actuacions més
aplaudides va ser el Ball de
Gegants que van fer els
Geganters de Vic, i que van
estar acompanyats pel grup
de Grallers de Vic. 
19 agrupacions corals van
actuar i van cloure la jorna-
da amb el cant de la cara-
mella Nit Bella, estrenada
per a l'ocasió, i amb el
Cant de Pau, composat
pel músic Pep Sala i que
s'ha convertit en la can-
çó del Fòrum 2004.

Tenim música Caramelles 2004

Qualitat Turística

El dia 7 d’agost, a les 10
del vespre, a la terrassa del
Restaurant Can Morilla es
projectarà la pel·lícula
“Camino Cortado”, una
antiga cinta que s’ha pogut
recuperar, i on la majoria
de paisatges que surten
corresponen a indrets del
nostre municipi.
Per a reserves trucar a Can
Morilla, 93.884.71.04

Pel·lícula



Recordem a tothom que el
diumenge 19 de setembre
es celebrarà la 2a Camina-
da Popular de la Vall de
Sau. Us hi esperem!

Després de més de tres
anys de gestions, informes i
redacció de projectes, el
proper dia 16 d’agost
començaran de nou les
excavacions arqueològi-
ques del Roc del Migdia.
Gràcies a la col·laboració
dels propietaris, i a l’insis-
tent equip de treball que ha
tornat a posar en marxa el
projecte.

Tal i com es va anunciar, el
passat dia 18 de maig, al
Museu de la Pell de Vic, es
va fer la presentació de La
Peça de l’Any, que l’Asso-
ciació d’Amics dels Museus
d’Osona havia triat per a
l’edició del 2004.
La peça ha estat un còdol
policromat d’uns 7500
anys del Museu Arqueo-
lògic de Vilanova de Sau.
També es va oferir una
conferència a càrrec del
Dr. Riker Yll, Assessor
Científic del nostre museu i
Director de les excavacions
arqueològiques de Vilanova
de Sau.

Com cada any, la Comissió
de Festes organitzarà, els
dies 7, 12, 13, 14 i 15 d’a-
gost, la Festa Major de
Vilanova de Sau.
Tot i que el programa s’està
enllestint, si que es pot
confirmar l’actuació del
grup Teatre de Guerrilla.

El dia 24 de juliol de
2004, a les 21:30 hores, a
la Sala d’Exposicions de l’A-
juntament de Vilanova de
Sau, es farà l’estrena del
curtmetratge de nom Riu
Ter = Pantà de Sau.
La cinta recull la història,
en boca d’alguns protago-
nistes, de la transformació
de la zona des de la cons-
trucció del Pantà de Sau.
La cinta, dirigida per l’Abel
Arderiu de Roda de Ter, té
una durada de 22 minuts,  i
és un recorregut pels
pobles que banya l’embas-
sament, amb imatges anti-
gues. inèdites i actuals.
Ha estat produït i filmat per
un conegut grup d’afeccio-
nats osonencs, guanyadors
de diferents guardons en
aquesta categoria del cine-
ma, i desprès de la seva
estrena a Vilanova de Sau,
serà presentat a diversos
certàmens.

Tot el poble resta convidat
a aquesta presentació!

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 nom de Vilanova de Sau,
ja s’associa a l’embassa-
ment, a la cinglera, a la
història i a la generositat de
la natura que s’ofereix a les
seves terres, però cada
vegada més també es reco-
neix la virtut de les seves
plantes aromàtiques i medi-
cinals, i com a conseqüèn-
cia de la Fira d’Herbes, la
segona més antiga del país,
cada cop es més freqüent
que altres fires vulguin
comptar amb una represen-
tació del municipi i els seus
productes.
Tal és així que aquest any
la representació vilanovina
ha estat a la I Fira d’Her-
bes de Peratallada (Baix
Empordà - Girona), a la V
Fira de Ses Herbes de
Selva (Mallorca - Illes
Balears), i a la II FIRA-
PAM de Tremp (Pallars
Jussà - Lleida).
Aquest impuls als productes
del poble és un reconeixe-
ment a la tasca que la
Comissió de la Fira d’Her-
bes i l’Ajuntament han fet
des de fa més de 13 anys
per la nostra Fira d’Herbes.

Les Herbes de Sau
El Punt d'Informació de
Vilanova de Sau va obrir
la temporada turística
durant els dies de Setmana
Santa, i fins el dia 16 de
juliol obrirà dissabtes i diu-
menges de 10 a 14 hores. 
Des del dia 17 de juliol i
fins el 31 d’agost l’horari
serà de dilluns a diu-
menge de 10 a 14 i de
16 a 18 hores.
A partir del dia 1 de setem-
bre, i fins el dia 7 de
novembre, l’horari tornarà
a ser de cap de setmana i
festius, de 10 a 14 hores.
En l'horari en que el Punt
d'Informació resta tancat es
pot fer ús del servei d'aten-
ció telefònica mitjançant el
número 620.13.12.11
Tot i que la temporada
turística ha començat una
mica fluixa com a conse-
qüència de la meteorologia,
tots els agents turístics
esperen una afluència de
visitants similar a la de
l’any 2003.

Temporada turística

Nits de Serrallonga al
Monestir de Sant Pere de
Casserres.
“Diuen que les nits d'estiu,
quan refresca, l'ombra d'en
Serrallonga recorre de nou
les Guilleries.”
Dissabtes de juliol i agost
2004, a dos quarts de deu i
a les onze (21:30h i 23h).
Informació:
Consorci per a la Promoció
Turística de la Vall de Sau-
Collsacabra 93.812.22.23

Serrallonga

El curtmetratge

La Festa Major

informació
620.13.12.11

La Peça de l’Any
Les excavacions

La Caminada de Sau


