
   

Desprès de l’aprovació del
Pla Urbanístic, per part del
Departament corresponent
de la Generalitat de Catalu-
nya, aquests darrers dies
s’han licitat les obres
d’urbanització del sector
de El Pont de Fusta per
part de l’empresa municipal
Promoció de Vivendes Sau,
SL (PVS, SL)
Les obres preveien un pres-
supost d’execució de
198.000 euros, i per efec-
tuar-les es presentaren
dues empreses a la subhas-
ta pública d’adjudicació; la
subhasta va ser guanyada
per l’empresa Excavacions
Bou, per un import de
182.000 €.
Un cop licitades les obres
s’espera que els treballs
comencin el més aviat pos-
sible, i es creu que la
venda dels nous solars
podria efectuar-se en el
termini aproximat d’un
mes.

Vilanova
de Sau

informa

Informació Municipal

Durant Durant les últimes
setmanes es van portar a
subhasta pública les obres
d’execució de l’arranja-
ment del Camí de Vall-
clara fins a la parròquia
de Sant Andreu de
Bancells.
Les obres que s’han d’exe-
cutar són: l’obertura de
cunetes, la construcció de
desguassos pluvials i l’apli-
cació d’una capa de roda-
ment compactada que farà
més transitable aquest
camí.
El pressupost previst per a
les obres era de 108.000
euros i es van presentar 5
empreses a la licitació,
essent la guanyadora l’em-
presa Icart de Campde-
vànol (Ripollès - Girona)
que realitzarà les obres
per un import total de
97.000 euros.
Cal recordar que l’obra es
finançarà amb l’aportació
de 90.000 euros per part
de la Diputació de Barcelo-
na i dels 7.000 euros res-
tants per part de l’ADF de
Vilanova de Sau.2a Caça del Bolet

Tot i estar prevista per al dia 7 de novem-
bre de 2004, degut a la temporada excep-
cionalment dolenta, el concurs s’ajorna i

en cas de poder realitzar-se s’informarà
convenientment a tots els veïns i veïnes de

Vilanova de Sau

Pont de Fusta Obres Municipals
Tal i com es va explicar a
l’últim Informatiu, els ajuts
que s’esperaven en el Pla
d’Obres i Serveis de la
Generalitat de Catalunya,
eren de 198.000 euros,
import que semblava del
tot insuficient, i per la qual
cosa aquest Ajuntament
estava realitzant gestions
per aconseguir més suport
econòmic.
Desprès de molts esforços,
s’han aconseguit 50.000
euros més que es desti-
naran a l’obra de pavi-
mentació del Camí de
Can Mateu al Coll de Ter-
rades, i que s’han de
començar properament.

Més diners

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

Ajuntament
Vilanova de Sau

Associació
de Turisme
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Alguns estudis pensen
que el topònim SAU pro-
vé del mot saltu que sig-
nifica bosc, fent referèn-
cia als grans boscos que
envolten el seu terme

municipal.

Ja s’han instal·lat els dos
grups de bústies de cor-
reu, un al costat de l’Hotel
La Riba i un altre al Càm-
ping El Pont de
Malafogassa, que perme-
tran als veïns d’aquestes
zones, rebre el correu més
a prop de casa seva, i dis-
posar del mateix servei que
qualsevol vilanoví o

Bústies de correus



Com cada any es va cele-
brar la Festa Major de Vila-
nova de Sau, des del dia 7
al 15 d’agost, amb molts
actes programats, alguns
de força interessants.
Cal agrair l’alta participació
de tots els veïns i veïnes en
la majoria d’activitats, i
com a novetat en el con-
curs de pastissos, que es
celebrava per primera
vegada aquest any, i on es
van presentar 22
propostes, entre les qual el
pastís guanyador prepa-
rat pel Josep Blanch.
A destacar també la bona
acollida i l’èxit de públic
de l’actuació teatral del
grup Teatre de Guerrilla,
que va aplegar més de
400 persones a la pista
poliesportiva de Vilanova de
Sau, i que va suposar un
gran esforç d’organització i
econòmic per la Comissió
de Festes.
Des de l’Ajuntament, i
segurament de forma parti-
cular tots els veïns i veïnes,
volem agrair i felicitar la
tasca feta per la Comissió
de Festes.

Fa anys que Vilanova de
Sau no té equip de futbol,
malgrat tenir unes bones
instal·lacions i haver tingut
una gran afecció, degut en
gran part als pocs vilano-
vins disposats a formar un
equip i també a les despe-
ses que suposa mantenir-
ho en competició.
Ara però, s’ha format un
equip de futbol sala, que
necessita menys jugadors, i
on alguns joves de Vilanova
de Sau i altres de pobles
veïns han començat a fer
partits amistosos amb tota
sort de resultats. 
Desprès d’aquest rodatge
inicial s’han inscrit en la
competició comarcal d’a-
quest esport.
Els hi desitgem molta sort i
força èxits!

Durant el mes d’octubre de
cada any l’ajuntament revi-
sa el preu dels serveis
públics que presta als ciuta-
dans (IBI, impost de circu-
lació, aigua potable i
escombraries); i aquest
any, desprès d’estudiar el
tema, a pres la decisió de
mantenir, per l’any 2005, el
mateix import en l’IBI,
en l’impost de circulació
i en el preu de l’aigua
potable, però aplicarà
una revisió en el rebut
d’escombraries, doncs en
aquest concepte la taxa
està molt desfasada res-
pecte a altres municipis i és
un servei força car per
aquest ajuntament, en el
qual s’inverteixen molts
diners al igual que en el
servei d’aigua potable del
poble, que probablement
caldrà revisar l’import per
l’any 2006, per no augmen-
tar la pressió econòmica
sobre els vilanovins.
Feia tres anys que els preus
dels tributs s’havien man-
tingut, però el constant
augment del volum d’es-
combraries que es genera i
del preu que l’ajuntament
ha de pagar per poder envi-
ar-les a l’abocador comar-
cal d’Orís fa impossible
mantenir l’import d’aquest
servei.
El preu que ha pagat l’ajun-
tament fins l’any 2003, per
eliminar les escombraries a
l’abocador d’Orís, ha estat
de 18 €/Tm, però com a
conseqüència de l’aprovació
d’una nova llei mediambi-
ental que penalitza la reco-
llida no selectiva, des de
gener de 2004 el preu s’ha
incrementat en 10 € més; i
com que l’abocador comar-
cal s’ha quedat petit i s’am-
pliarà amb l’aportació de
tots els municipis que el fan
servir, han incrementat el
preu d’abocament en 8,50
€ més; com es veu, el que
es paga actualment és de
36,50 €/Tm en front dels
18 € de l’any 2003, un
increment de més del
100%.
L’ajuntament sap que pujar
taxes és antipopular i no
agrada a ningú, però no
queda més remei; tot i això
la pujada serà de només
un 25%.

Futbol SalaPujada d’Impostos
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Sense entrebancs i amb
tota normalitat va comen-
çar el curs escolar al CEIP
Vilanova de Sau, que
aquest any ha incremen-
tat el número d’alumnes
fins a 21, doncs a les dues
baixes que es van produir
pel trasllat d’alumnes a Vic,
cal afegir quatre noves
incorporacions.
Aquesta situació, poc ima-
ginable fa uns anys, omple
de satisfacció al consistori
que veu com els esforços
econòmics que es fan per
mantenir l’escola pública de
Vilanova de Sau donen els
seus fruits.
El mèrit no és únicament de
l’Ajuntament, i per això cal
agrair la confiança de tots
els pares i mares del poble i
el treball que han desenvo-
lupat tots els professors i
professores de l’escola.

Festa Major

Inici escolar

Organitzada per alguns
veïns del poble, el dia 2
d’octubre a la nit, es va fer
la 2a sardinada popular
que serveix com a festa per
donar comiat a la tempora-
da d’estiu.
L’esdeveniment que es va
fer a la Plaça Major va estar
molt concorregut i va aple-
gar més de 150 perso-
nes que degustaren sardi-
nes, gelats i begudes, men-
tre gaudien d’un passi de
pel·lícules a la mateixa
plaça.
La gran participació dels
veïns i veïnes anima als
organitzadors a continuar
amb la iniciativa, i per la
qual cosa es meritori agrair
l’esforç que fan.

Sardinada popular

Un document dipositat al
Castell de Savassona,

descriu com el 15 d’abril
de 1635 és nomenat el

primer Batlle de Sau, “...
al honorable Jaume Com-
pany, pagés, hereu del

mas Company de la par-
rochia de Santa Maria de
Vilanova de Sau, Bisbat

de Vich...”

Al 1860 es van comptabi-
litzar 191 cases habitades

i 1105 habitants en el
terme municipal de Vila-

nova de Sau



La Ja s’ha completat la pri-
mera fase del programa
de treball del Pla de Millo-
ra de la Qualitat Turísti-
ca SICTED, que coordina
el Consorci per a la Promo-
ció Turística Vall de Sau-
Collsacabra, i en el qual
participen nombrosos esta-
bliments i empreses de
Vilanova de Sau. 
Si continua el ritme de tre-
ball, abans de l’estiu del
2005 podria disposar-se
dels primers establiments
acreditats pel Ministeri de
Indústria, Comerç i Turisme
com a destinació Turística
de Qualitat.

Les excavacions arqueològi-
ques havien de tornar a
començar el dia 16 d’agost
al Roc del Migdia, però van
haver d’endarrerir-se fins el
dia 13 de setembre.
Els treballs arqueològics
s’han perllongat fins el dia
2 d’octubre, període en el
qual s’ha aconseguit recu-
perar part de la feina feta
en les últimes campanyes
de l’any 1991, i s’ha pogut
realitzar un pou d’explora-
ció de 70 cm de fondària i 2
metres quadrats de superfí-
cie, suficient per a confir-
mar les sospites sobre la
importància del jaciment.
En concloure aquesta pri-
mera actuació, que es
reprendrà a partir del mes
de març de 2005, s’ha
pogut demostrar que el
jaciment del Roc del
Migdia és únic al país i
un dels pocs del món on
la presència humana es pot
seguir des de fa més de
15.000 anys de forma pràc-
ticament contínua fins a l’e-
ra moderna gràcies a les
restes d’animals, d’eines i
de diversos objectes que
s’han anat trobant.
Tot i la importància de les
troballes les dificultats per
portar a terme la investiga-
ció són grans, doncs a la
falta de pressupost cal afe-
gir la important inversió
que caldria fer per que
aquests jaciments pogues-
sin ser visitats i així consti-
tuir una font de recursos
per al municipi.
L’equip d’arqueòlegs, que
de forma particular han
hagut de pagar gran part
de les despeses de l’exca-
vació, vol agrair a l’Ajunta-
ment les facilitats que ha
donat en aquesta campa-
nya, a l’ADF de Vilanova de
Sau i als vigilants de l’Espai
Natural Guilleries-Savasso-
na per la neteja del camí
d’accés, als propietaris de
les finques afectades per la
seva col·laboració, i a altres
persones del municipi que
han ajudat de forma desin-
teressada  en el projecte i
que han facilitat de forma
gratuïta l’allotjament i la
manutenció de l’equip de
persones que ha treballat al
Roc del Migdia.

Informació Activa

El Roc del Migdia

informació
620.13.12.11
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Des El dia 19 de setembre
es va fer la 2n Caminada
Popular de la Vall de Sau,
amb un recorregut apro-
ximat de 16 km, i sortida
des de l’Hotel La Riba.
El recorregut va permetre
als participants conèixer
una part del municipi que
sovint resta desconeguda i
va passar per Can Parcet,
El Bruguer, El Farigolar,
L’Albareda, la pista de Sus-
queda, Sellabona, el Tor-
rent de l’Aiguardent, Mas
Novell, Vilaespinosa, el Ser-
rat de Venta-Sacs,
Tavertet, el camí del
Castell, la Canal del Castell,
El Mas Nou i arribada a
l’Hotel La riba.
Tot i que en alguns trams el
camí va ser més dur que
l’any anterior, només es
van registrar quatre aban-
donaments dels 252 parti-
cipants que es van
inscriure.
En acabar l’Organització
va lliurar els premis al
participant que va fer el
recorregut en menys
temps, en Roger Serra
de Sant Hipòlit de Voltregà
amb 2 hores i 3 minuts,
al participant de més
edat que va completar el
recorregut, en Josep Mas-
só de Vilanova de Sau i 69
anys, i al participant més
jove que va acabar la
caminada, na Meritxell
Masnou de Folgueroles i 6
anys d’edat.
Desprès de l’èxit de partici-
pació, els organitzadors ja
han fixat el diumenge dia
18 de setembre de 2005,
per a convocar la 3a Cami-
nada Popular de la Vall
de Sau.

El dia 19 de setembre de
2004, a la Plaça Major de
Vic, i com a cloenda del
Mercat de Música Viva
de Vic, la Banda de
Municipal de Música de
Barcelona va obrir la
seva actuació amb la
peça musical Vilanova
de Sau, que s’estrenava
per primera vegada en un
concert oficial desprès que
el passat 6 de juny, en el
pregó d’inauguració de la
XIII Fira d’Herbes, el direc-
tor de la BMM, el Sr. Josep
Mut, en fes donació d’a-
questa obra musical al
poble de Vilanova de Sau.
La setmana següent, al
concert que va oferir la
BMM durant les Festes de la
Mercè de Barcelona, també
va ser la peça musical que
va obrir l’actuació d’aquesta
formació a la Plaça del Rei
de Barcelona.
El Director espera poder
gravar properament un CD
amb aquesta peça musical,
i d’així possibilitar que tots
el veïns i veïnes del nostre
poble disposin d’aquesta
obra a casa seva.

Caminada 2004 La Cançó

Pla de Qualitat

El Punt d’Informació
tancarà la temporada
el dia 1 de novembre



El divendres 5 d’agost, es
va celebrar el 50 aniver-
sari de l’obertura de
l’Hotel La Riba de Vilano-
va de Sau.
L’ocasió va aplegar a uns
50 convidats, entre famili-
ars i amics propers, que
desprès del sopar que es va
fer als jardins de l’hotel,
van poder veure un recull
d’imatges dels últims 50
anys d’aquest establiment,
des dels inicis a prop de
l’església de Sant Romà de
Sau fins a l’actualitat, i tot
un seguit de personatges
populars que en un o altre
moment han fet cap les
seves habitacions.
Enhorabona i felicitats!

El dia 11 de setembre, al
Càmping El Pont de Malafo-
gassa, es va organitzar la
2n Festa Criolla, amb una
participació de més de 300
persones, i amb múltiples
actes, entre els que desta-
quen la celebració de par-
tits de Polo i de Horseball, i
l’actuació del grup de músi-
ca argentina Cono Sur.
Al menú de la festa es van
poder degustar especiali-
tats de la cuina argentina i
també productes catalans,
en una festa que busca l’a-
propament de diferents cul-
tures alhora que convida a
l’alegria i la diversió. 

El dia 24 d’octubre de
2004, a les 12 del migdia,
als jardins de l’Hotel La
Riba es va fer la presenta-
ció del llibre “Guía de la
Costa Brava en kayak i
en pequeñas embarcaci-
ones. Blanes-Palamós”,
Escrit pel Marc Álvarez,
Director de l’Escola de Pira-
güísme Aqua&Terra del
nostre municipi.
Aquest llibre és el primer
que s’edita d’aquest estil i
la seva edició es distribuirà
a tot l’Estat Espanyol, on el
nom de Vilanova de Sau
anirà associat gràcies a la
vinculació amb el poble.

La productora de El Cor de
la Ciutat ja ha aconseguit
l’aprovació per a iniciar el
rodatge de la pel·lícula
per a televisió sobre les
aventures del bandoler
Joan de Serrallonga, que
es rodarà en part en alguns
escenaris natural de Vilano-
va de Sau, i que constarà
segurament de 2 capítols.

La Comissió de Festes
informa que el diumenge
dia 31 d’octubre, a 2/4
de 10 de la nit, es cele-
brarà la tradicional Casta-
nyada al Camp de Futbol de
Vilanova de Sau.
Hi haurà castanyes, coca,
cava i música.

Hi esteu tots convidats!

Malgrat que de moment
s’ha d’ajornar La Caça del
Bolet, els organitzadors
restaran atents a la possi-
bilitat de traslladar el
dia previst al diumenge
14 o 21 de novembre si
les previsions de pluja i cli-
ma favorables ens porten
una “florida” tardana de
bolets

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 passat 17 d’octubre, un
grup de 25 persones del
col·lectiu Amics dels
Museus d’Osona va visi-
tar les instal·lacions del
Museu Arqueològic de
Vilanova de Sau (MAVS)
i seguidament, acompa-
nyats pel Dr. Riker Yll, van
fer una visita guiada als
treballs que s’han realitzat
en el jaciment arqueolò-
gic del Roc del Migdia.
Aquesta associació, que ja
ha demostrat l'interès per
les troballes de Vilanova de
Sau ha manifestat la seva
intenció de col·laborar acti-
vament en les campanyes
d’investigació que es porta-
ran a terme.
Ha estat la primera vegada
que un grup organitzat ha
visitat les excavacions i ha
servit per a comprovar les
possibilitats de crear uns
itineraris guiats i documen-
tats que permetin incre-
mentar l’oferta d’atractius
culturals a Vilanova de Sau.

Visita al jacimentNou llibre

50 aniversari

Castanyada 2004

La Caça del Bolet

En Serrallonga

Festa Criolla

Al jaciment del Roc del
Migdia, els sediments que
s’han acumulat de forma
pausada i contínua poden
arribar a tenir un gruix de
més de 3 metres, el que
podria suposar una anti-
guitat de més de 50.000

anys


