
   

L’Agència Catalana de
l’Aigua ha augmentat el
cànon de l'aigua creant
un tercer tram per penalit-
zar les famílies que més
aigua consumeixen.
Per aquest motiu, els habi-
tatges on visquin més de
tres persones han de notifi-
car a l'Ajuntament o direc-
tament a l'ACA el nombre
d’ocupants, per tal que es
tingui en compte alhora
d'aplicar aquest cànon.
L’augment del cànon s'apli-
carà des de l'1 d'abril de
2005.

S’estan realitzant els tre-
balls d’urbanització del Sec-
tor del Pont de Fusta i s’es-
pera que d’aquí a dos
mesos l’arranjament del
carrer amb els serveis
bàsics ja estarà finalitzat.
Al mateix temps, l’Ajunta-
ment, ha posat a la venda
les nou parcel·les urba-
nitzables i a hores d’ara es
pot dir que totes estan
pràcticament venudes.
En el procés de venda de
les parcel·les s’ha donat
prioritat als veïns de
Vilanova de Sau per
davant d’altres interessats.
El preu de venda dels nous
solars s’ha fixat molt per
sota del preu actual de
mercat, doncs des de l’A-
juntament es vol donar
aquest servei immobiliari a
preu de cost.
En el cas de que totes les
parcel·les es venguin,
podria suposar l’oportunitat
per a que alguns veïns que
disposen de solars al poble
es decideixin a vendre o
promoure alguna actuació,
doncs Vilanova hauria de
créixer, de moment, din-
tre del casc urbà per evi-
tar incrementar les despe-
ses públiques que suposa la
construcció i el manteni-
ment de noves
urbanitzacions.
Un estudi fet per aquest
Ajuntament ha demostrat
que actualment hi han
entre 50 i 55 cases cons-
truïdes, i de 55 a 60 solars
urbanitzables que podrien
ser utilitzats per a nous
habitatges.
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Informació Municipal

El Camí de Vallclara

Aviat començaran les obres
de millora del Camí de Vall-
clara i també les del Camí
de Can Mont, que tal i com
es va informar anterior-
ment tenen un pressupost
de 98.000,00 euros.
Els treballs seran bàsica-
ment la realització de molts
passos d’aigües pluvials,
que són les que majoritàri-
ament malmeten el camí, i
l’arranjament de cunetes;
també s’aplicarà una míni-
ma capa de rodadura amb
sorra del país, tot i que el
que fóra ideal seria aplicar
formigó o asfaltar a la car-
retera, operació que té un
cost de més de 700.000,00
euros degut a l’extensió
d’aquest camí (uns 10 km).

Camí de La Sala a Sant
Andreu de Bancells pas-
sant per Les Valls

El Consell Comarcal d’Oso-
na, dins del Programa d’Ar-
ranjament de Camins de
Muntanya, ha dut el projec-
te d’adequació del Camí de
La Sala a Collsabena.
El projecte està a punt d’a-
judicar-se per tal que
comenci l’obra, i consistirà
en la realització de desgu-
assos pluvials i aplicació de
capa de rodadura, per un
valor de 48.000,00 euros.

El Pont de Fusta Obres Municipals
Durant els últims mesos de
l’any 2004 s’ha confirmat la
concessió de diferents ajuts
i subvencions.

El Consorci de Turisme
Vall de Sau-Collsacabra
ha concedit un ajut de
38.000,00 euros per
l’arranjament del Camí
de Can Mateu al Coll
de Terrades.
El Servei d’Esports de la
Diputació de Barcelona
ha donat una subvenció
de 3.000,00 euros per
ajudar en la compra de
la tarima per activitats
lúdiques.
A més, la Generalitat de
Catalunya ha concedit
3.100,00 euros per
arranjament de
camins del municipi
afectats per pluges o
nevades.

Agraïm des de l’Ajuntament
l’esforç de tots aquests
organismes

Subvencions

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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El diumenge 28 de novem-
bre de 2004 va tenir lloc el
tradicional Aplec de Sant
Andreu de Bancells. 
L’acte, on van assistir unes
150 persones, va començar
a les 17 hores amb una
missa a l’ermita de Sant
Andreu de Bancells, per
continuar després amb un
berenar de pa amb tomà-
quet i botifarra per a tots
els assistents.
Cap a les 19 hores la foscor
i la fresca van dissoldre la
trobada, que ja s’ha previst
novament per el 2005.

Fa anys que l’Ajuntament
reclama a l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA) que
com a propietària i respon-
sable de l’Embassament de
Sau, tingui cura de la nete-
ja de les aigües i de l’en-
torn, doncs és conegut per
tothom que la brutícia
s’acumula en alguns
racons del pantà, sobre-
tot quan minva el nivell de
l’aigua, i produeix molt mal
efecte i sensació de
deixadesa.
Sembla que les moltes ges-
tions que ha fet l’Ajunta-
ment donaran aviat
resultat, doncs a principis
del mes de febrer una
empresa contractada per
l’ACA, per un pressupost
de realització de 50.000,00
euros, començarà a rea-
litzar la neteja de les
vores de l’embassament.
De totes formes aquesta és
una mesura necessària
però puntual, i s’està estu-
diant la manera més eficaç
de poder retenir la brutícia
riu amunt, abans de que
aquesta arribi al pantà, on
les tasques de neteja siguin
més fàcils i econòmiques.

Com és sabut, l’Associació
de Propietaris Forestals
Guilleries-Savassona, fa
uns anys va interposar un
seguit de querelles i
recursos judicials de tota
mena contra el Consorci
de l’Espai Natural Guille-
ries-Savassona, que s’han
anat resolent sempre de
forma favorable al
Consorci.
Ara ja només quedava
resoldre un cas que havia
presentat la citada Associa-
ció i que era referent a la
pretensió dels propietaris
forestals de formar part de
l'òrgan de govern del Con-
sorci de l’Espai Natural Gui-
lleries-Savassona, en el
qual estan representats
tots els Ajuntaments que
integren el Consorci i dos
membres designats per la
Diputació de Barcelona,
administració que aporta el
90% del pressupost econò-
mic del Consorci.
Els jutges han tornat a
donar la raó al Consorci i
han resolt que els propieta-
ris forestals no tenen cap
dret a ser-hi en els òrgans
de govern del Consorci per
considerar que els repre-
sentats democràtics del ter-
ritori són els ajuntaments
que integren aquesta
entitat.
Un cop resolt l’últim recurs
judicial que quedava pen-
dent, s’ha confirmat que el
Consorci de l’Espai Natural
Guilleries-Savassona ha
actuat de forma correcta i
transparent en tot moment
des de la seva creació i d’a-
cord amb la legislació
vigent.
Es per això que seria un
exercici d’honestedat el
que l’Associació de Pro-
pietaris Forestals Guille-
ries-Savassona, reflexio-
nés respecte a les actua-
cions que ha tingut
durant els últims anys i
reconegués que de vega-
des no han estat encer-
tades i sovint presses
amb lleugeresa.

Neteja del PantàResolució judicial
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A primers de desembre de
2004 es van aprovar els
pressupostos de funcio-
nament de l’Ajuntament
per a l’exercici de l’any
2005. 
El detall dels mateixos es
pot consultar a l’Ajunta-
ment i està a disposició de
tots els veïns.
El que sí destaca en
aquests pressupostos són
les grans partides destina-
des a infrastructures, de les
quals en senyalarem les
següents:

Arranjament del Camí de
Can Mateu al Coll de
Terrades.
Construcció del magat-
zem municipal al Carrer
Guilleries, darrera de
l’Ajuntament.
Urbanització del Carrer
Fadrí de Sau.
Ampliació de la Plaça
Serrallonga.

Sant Andreu

Pressupost 2005

Un estudi de la Diputació
de Barcelona, que va ser
acabat el 01-04-2003 i
publicat durant l’any
2004, recull els princi-
pals indicadors socials i
econòmics dels municipis
de la província i permet
comparar el nivell de vida i
serveis que gaudeixen els
diferents habitants del país.
En el citat estudi es pot
observar una dada interes-
sant, la RFD (Renda Dispo-
nible de les Famílies per les
operacions de consum i
estalvi i habitant), i compa-
rar-la amb la d’altres muni-
cipis o zones de la
província.
Així, i segons les dades de
l’any 2000, algunes dades
de RFD són:

11.474 €Mitja província

12.444 €Mitja Osona

13.130 €Folgueroles

13.124 €Rupit

11.670 €Manlleu

12.349 €Vic

13.128 €Vilanova de Sau

La Renda de Sau

La primera persona
documentada amb el

nom de Sau va ser
Ramon Borrell de Sau,

entre els anys
1120-1130

web de l’Ajuntament

www.vilanovadesau.diba.es



En l’Assemblea de Socis
anual, s’ha presentat el
resum de les activitats rea-
litzades per l’Associació de
Turisme durant l’any 2004:

Gestió del Punt d’In-
formació de Vilanova
de Sau
Gestió de Visitants al
Museu Arqueològic de
Vilanova de Sau
Col·laboració amb la
Comissió de Festes en
la realització del car-
tell del Carnestoltes
2004
Assistència a la II
Trobada de Municipis
amb el Topònim
Vilanova
Participació en l’orga-
nització de les III
Caramelles de Sau
Organització de la
XIII Fira d’Herbes
Remeieres
Col·laboració en la
realització i projecció
del curtmetratge Riu
Ter = Pantà de Sau
Organització de la II
Caminada Popular de
la Vall de Sau
Col·laboració en l’or-
ganització de la XXV
Marxa Rupit-Taradell
Actualització i reedició
del fulletó informatiu
de Vilanova de Sau
Ampliació dels serveis
d’informació de la
pàgina web d’informa-
ció de l’Associació,
www.vilanovadesau.ca.
Elaboració de sis rutes
interactives que es
poden consultar a través
de la pàgina web.
Elaboració i edició de
quatre cartells divul-
gatius per al Museu
Arqueològic de Vilano-
va de Sau
Col·laboració en les
excavacions arqueolò-
giques del Roc del
Migdia
Millora i ampliació del
cartell d’informació
dels associats que
està instal·lat a l’en-
trada del poble
Disseny i preparació
d’un model d’estova-
lles de promoció i
informació destinat
als bars i restaurants
de Vilanova de Sau

Informació Activa

Assemblea Socis
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Tal i com estava previst, el
dia 21 de novembre de
2004 es va celebrar la XXV
edició de la Marxa Rupit-
Taradell, amb una partici-
pació de 860 persones.
Aquesta edició, que tenia
un caràcter més festiu i
commemoratiu que les
anteriors, va gaudir d’un
bon temps i una bona tem-
peratura, que va permetre
recórrer els 42,5 km de la
prova en un mitja de 8
hores, tot i que els més
ràpids van completar el
recorregut en poc menys
de 3 hores.
L’Associació de Turisme ha
col·laborat en l’organització
del segon control de pas i
avituallament, que està
situat a la Plaça Serrallonga
de Vilanova de Sau, quan
els participants han recor-
regut uns 18,5 km.

Segons les dades obtingu-
des a l’estadística del Punt
d’Informació de Vilanova de
Sau, i aplicant els criteris
de valoració que s’han estat
aplicant els darrers 3 anys,
el número de visitants
(amb un error aproximat
del 10%) mentre ha estat
obert el servei durant l’any
2004 ha estat de:

29.264 visitants

 11.705 vehicles  

    1.709 consultes

El Punt d’Informació ha
estat obert 98 dies (500
hores) amb una mitja de
5,10 hores diàries d’atenció
al públic.
Els mesos d’abril, maig,
juny, setembre i octubre
només s’ha obert els caps
de setmana i dies festius
(inclosos els “ponts”). El
mes de juliol es va obrir 19
dies i el mes d’agost 31.
La mitja de consultes diàri-
es, durant tota la tempora-
da, ha estat de 17; el mes
d’agost ha registrat una
mitja diària de 26
consultes, amb un màxim
de 66 consultes en un sol
dia, i durant els mesos de
juny i juliol van haver
alguns dies sense
consultes.
El descens absolut en el
número de consultes
respecte a l’any 2003 ha
estat d’un 36%.
Aquest descens, tot i que
en part pot ser degut a que
el Punt d’Informació ha
obert menys dies i menys
hores a l’any 2004 (500 h)
que a l’any 2003 (quasi 600
h), reflexa un clar descens
dels visitants que han fet
ús del servei, el que suposa
una afluència menor de
turistes a Sau.
Treballant amb dades rela-
tives podem apropar-nos a
la realitat i comparar els
resultats; per fer-ho caldrà
tenir en compte les consul-
tes i les hores en que el
Punt d’Informació ha estat
obert al públic:

l’any 2003 van haver
unes 4,2 consultes per
hora, de mitjana
l’any 2004 la mitja ha
estat de 3,4 per hora

XXV Rupit-Taradell Visitants 2004

Durant els mesos d’octubre
i novembre, l’empresa
Endesa, que té la concessió
d’explotació de les plantes
elèctriques de Sau i Sus-
queda, ha portat a terme
una sèrie de millores a la
Pista de Servei que uneix la
Presa de Sau amb la de
Susqueda pel marge de
l’embassament.
S’han netejat les vores
de vegetació i una
màquina ha retirat les
esllavissades, ha arran-
jat les cunetes i ha
explanat pràcticament
tot el recorregut, única-
ment queda un petit tram a
l’inici del trajecte que
podria millorar-se.
D’aquesta forma, actual-
ment el trànsit per vehi-
cles 4x4 no presenta cap
dificultat, i el trànsit per
a turismes resulta fàcil,
sempre que l’alçada del
vehicle sigui suficient.
En general s’ha fet una
bona feina i s’espera que es
realitzi el manteniment
amb regularitat per tal d’e-
vitar el deteriorament d’a-
questa via que cada vegada
és més utilitzada pels veïns
i visitants de Sau.

Pista de Susqueda



La Jonquera -
Aiguafreda
Aquest GR (sender de Gran
Recorregut) neix a la Jon-
quera, a prop de la frontera
francesa, des d’on es diri-
geix, sense gaires desni-
vells a Besalú, població
medieval coneguda pel seu
pont sobre el Fluvià i pel
call jueu.
Després continua fins a
Santa Pau, localitat també
medieval que presenta una
interessant plaça porticada,
i s’endinsa pel Parc Natural
de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, una de les mani-
festacions més il·lustratives
de l’antiga activitat volcàni-
ca de la península ibèrica.
El sender s’enfila camí de
Rupit, arriba a Tavertet per
dalt de la cinglera, i poste-
riorment davalla fins el
pantà de Sau, travessant el
bonic EIN (Espai d'Interès
Natural) de les Guilleries-
Savassona i el nucli urbà de
Vilanova de Sau, per tornar
a pujar la cinglera de Els
Munts i perdre el camí cap
a Sant Julià de Vilatorta.
Continua per una zona molt
afectada per l’activitat
humana fins arribar a Seva,
als contraforts del Mont-
seny, i Aiguafreda (Parc
Natural del Montseny).
La variant 2.2 (de Rupit a
La Riba i Vilanova de Sau,
per sota de la cinglera) ens
ofereix una impressionant
visió dels cingles de
Tavertet.
El recorregut del GR 2
des de la Jonquera a
Aiguafreda és de
169,400 km, si s’afegeix
la possibilitat de fer la vari-
ant 2.2, de 13,200 km,
suma en total 182,600 km
de camins, i es recomana
fer-ho en 10 etapes (més 1
si es fa la variant).
Per consultar més informa-
ció es pot accedir a les
pàgines web següents:

www.feec.es

www.euro-senders.com

www.senderisme.info

El cap de setmana del 27 i
28 de novembre, el Movi-
jove (moviment que aplega
els joves dels esplais de la
Federació Catalana de l'Es-
plai) va aplegar prop de
400 joves que es van
allotjar a les cases de colò-
nies del municipi.
Aquesta va ser la 17a edi-
ció de la Trobada Jove
que cada any organitza el
Movijove, i tenia per objec-
tiu el intercanvi d’experièn-
cies i la participació en
debats i xerrades, on s'es-
perava conèixer les inquie-
tuds dels joves, els seus
interessos, les seves neces-
sitats i les seves preocupa-
cions, per tal de definir una
tasca adient d'educació en
el lleure.

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 resum de les consultes
més nombroses que s’han
realitzat al Punt d’Informa-
ció en la temporada 2004
és el següent:

15
Informació sobre el
Monestir de Casserres 

18Informació sobre Rupit

30
Informació sobre el
Parador de Turisme

6
Informació sobre
farmàcies

9
Informació sobre el
Museu de Vilanova

9
Informació sobre caixers
automàtics

12
Informació sobre zones
de pícnic i barbacoes

27
Informació sobre boti-
gues al poble

39
Informació sobre
benzineres

18Informació sobre hotels

22
Informació sobre cases
de turisme rural

32
Informació sobre
càmpings

101
Informació sobre
restaurants

108
Informació sobre cases
de colònies

7Lloguer de piragües

8Activitats d’escalada

52
Informació sobre rutes
per BTT

92
Informació sobre rutes a
peu

507Informació general

Consultes al PuntEl GR 2 Trobada Jove

El Punt d’Informació
obrirà la temporada el

dia 25 de març de
2005

informació
620.13.12.11

L’Associació de Turisme ja
treballa en l’organització
d’algunes de les activitats
que es desenvoluparan
durant l’any 2005, així ja
s’han confirmat les
següents dates:

1 de maig de 2005
IV Caramelles de Sau

5 de juny de 2005
XIV Fira d’Herbes

18 de setembre de 2005
III Caminada Popular

23 d’octubre de 2005
II Caça del Bolet

Queda pendent d’assignar
dates a algunes activitats
del juliol i l’agost.

Activitats 2005


