
   

Durant aquests darrers
mesos s’ha encarregat el
projecte de remodelació
del carrer Santa Maria,
des de la plaça Serrallonga
fins a la cruïlla amb el car-
rer Guilleries.
Aquesta obra està projec-
tada que es realitzi
durant l’any 2006 i comp-
ta amb el finançament de la
Xarxa de Municipis de la
Diputació de Barcelona.

En Josep Bertrana Codi-
na, Regidor d’aquest
Ajuntament des de feia
10 anys, i que en les dar-
reres eleccions s’havia pre-
sentat com a Independent
dintre de les llistes del PSC-
PM, exercint fins aquest
moment les funcions de
Regidor de Medi Ambient,
Festes, Hisenda i Promoció
Econòmica, ha deixat el
seu càrrec, per motius
personals i familiars que
l’hi impedeixen dedicar-se a
les tasques municipals.
L’Ajuntament de Vilano-
va de Sau vol agrair
públicament la dedicació
i la feina feta des del seu
càrrec en tots aquests
anys al consistori.
El càrrec de Regidor dei-
xat per en Josep Bertrana
serà ocupat per en Joan
Carles Álvarez i Rey,
Independent dintre de les
llistes del PSC-PM, i que
se’n ocuparà de una bona
part de les tasques que fins
aleshores portava a terme
l’anterior Regidor.
Des d’aquest Ajuntament
volem donar la benvin-
guda al nou Regidor i l’hi
demanem, com a mínim, la
mateixa dedicació que als
altres regidors, per tal de
continuar endavant amb els
projectes engegats i futurs.

Vilanova
de Sau

informa

Informació Municipal

L’obra de pavimentació
del camí del Coll de Ter-
rades al Parador s’ha
adjudicat, en concurs
públic, a l’empresa Cons-
truccions Bou, SL.
Tot i que al concurs es van
presentar dues empreses,
Construccions Bou, SL va
obtenir una major puntua-
ció en el procés d’adjudica-
ció (32 punts en front dels
11 que va treure una
empresa del Vallès).
S’espera que les obres
comencin en un beu termini
de temps.

Canvi de Regidor Coll de Terrades
L’arranjament del carrer
Fadrí de Sau i de l’ampli-
ació i reforma de la pla-
ça Serrallonga s’ha adju-
dicat a l’empresa Cons-
truccions Bou, SL que ha
estat l’única que s’ha pre-
sentat al concurs públic
celebrat fa unes setmanes.
El preu d’execució d’aques-
ta obra és de 110.000
euros, i està previst que
les obres comencin en uns
dos mesos.

Plaça Serrallonga

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

Ajuntament
93.884.70.06

Ja podem dir que les obres
del camí de Vallclara,
adjudicades a l’empresa
Icart de Campdevànol,
estan a la recta final, tot
i que a causa del mal temps
del hivern, les nevades i el
fred, s’havien hagut d’ajor-
nar diverses ocasions, el
que ha suposat un endar-
reriment de dos mesos.

Camí de Vallclara

L’adjudicació de les
obres del nou magatzem
municipal va quedar
deserta, en no presentar-
se cap empresa constructo-
ra per realitzar-les; per la
qual cosa l’Ajuntament ha
començat el tràmits per
trobar una empresa que
pugui dur a terme l’obra.

El magatzem

La totalitat de les obres
adjudicades fins al
moment estan finança-
des en una gran part amb
les subvencions del PUOS
(Pla Únic d’Obres i Ser-
veis) de la Xarxa de Muni-
cipis de la Diputació de
Barcelona; l’Ajuntament
de Vilanova de Sau també
hi aporta un part dels
diners necessaris per
realitzar-les.

Adjudicació



Ja han acabat les obres
del gual de la Riera
Major  a l  seu pas per  Mala-
fogássa . i  que, permetrá una
connexió més segura a ls
tu r i sme  que  vu lgu in  ana r  a
Sant  Andreu de Bancel ls ,
Sant Pere de Castanyadell o
Val lc lara.
Aquesta obra era necessá-
r ia  per  qué sov int ,  en tem-
porada de p luges,  e l  n ive l l
de la  r iera pujava i  impedia
travessar amb seguretat el
gual  ex is tent  f ins ara.
L'obra ha consist i t  en la
col. locació de diverses
canonades de formigó,
d 'uns 60 cm de d iámetre,
per  ta l  que l 'a igua pass i  a l
seu través, i  fer-hi a sobre
una capa de rodament  amb
formigó,  e l  que ha suposat
e levar  l 'a lgada del  pas uns
70 cm sobre l 'a igua.
D'aquesta formá,.només en
ocasions. excepcionals, el
pas de la r iera no será un
obstacle pels veins i  els
visitants d'aquesta zona del
mun ic ip i .
L'obra ha t ingut uns pres-
supost  de 21.OOO euros,  i
ha estat reali tzada per
l 'empresa lcart {9 Campde,-
vándl ,  amb la  f inanciac ió
íntegre del Consorci de
I 'Espai  Natura l  Gui l ler i -
es-Savassona, dintre del
programa de mi l lores dutes
a terme per aquest
organisme.

Camí de La Sala
Tal  com es va anunciar  amb
anteriori tat, el camí de La
Sala a Sant Andreu de
Bancells per Penissers,
havien estat adjudicades,
pel Consell  Comarcal d'Oso-
na, a l 'empresa Construcci-
ons Bou,  SL i  en aquest
moments ja  han comen-
gat les obres.

Nou repet¡dor TV

Des de fa un temps s'ha
detectat la preséncia d'una
plaga d 'erugues que ata-
qugn pr inc ipa lment  a ls
Evonims, peró. que poge.n
estendre's a d'altres espéci-
es d'arbres.
Les poblac ions més nom-
broses s'han vist al voltant
de la Presa de SaLr, en
di recc ió a la  Riera Major ,
En el seu atac a la planta
acaben per defol iar total-
ment  l 'arbre,  malgrat  que
aquest torna a rebrotar si
les condic ions c l imato lógi -
ques ho permeten.
Técnics del IRTA i afeccio-
nats locals han fet una con-
sulta al Centre d'Entomolo-
g ia i  han ident i f icat  l 'e ruga:
es tracta d'un tortrícid
l 'Hyponomeuta rorel lus.
Ja s'ha avisat als Serveis de
l 'Espai  Natura l  Gui l ler ies-
Savassona per tal que
prengur  mesures
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Trobada ADF
El  d issabte d ia 11 de juny
de 2OO5, I'ADF (Associació
de Defensa Forestal) de
Vi lanova de Sau ha convo-
cat 1a trobada de la tem-
porada de Prevenció
d'Incendis de l 'any 2OO5.
El l loc de trobada será
comunicat  prév iament  a ls
associats, doncs a hores
d'ara encara no s'ha pogut
decid i r  s i  es fará a les iñs-
ta l ' lac ions de Can Mateu,  o
per contra caldrá fer-la al
Camp Munic ipa l  de Futbol .
a les 9:OO h es fará la
preparació dels equips
de voluntaris i  es reali t-
zará la revisió dels
equips d'extinció d' in-
cendis .  Cal  por tar  e ls
equips de t ransmiss ió i  anar
equipat  amb e l  mater ia l  de
I 'ADF.
Cap a les 1O hores es fará
I 'Assemblea anual de
socis ,  amb e l  següent
ordre del  d ia :
- Estat de comptes
-  Actuacions d int re del  PPI
- Actuacions Generali tat
-  Inc idéncies
- Trobada ADF Osona
- Precs i preguntes
A les 11:OO hores h i
un petit  esmorzar
tots els assistents.
A les 12:OO hores repart i-
ment de material i  prova
dels equips d'extinció.
A les 13:OO hores f i  de la
trobada.

Espai Natural

haurá
per a



10:00 h Repic de les
campanes de l'Església
de Santa Maria de Vila-
nova de Sau. Obertura de
la XIV Fira d’Herbes
Remeieres.

10:25 h Pregó d’inau-
guració de la Fira a càrrec
de Ramon Pascual i
Núria Duran, biòlegs i
divulgadors científics. 

10:30 h “Homeopatia i
plantes medicinals”. Con-
ferència de Gustau Pau,
Director del Heilpraktiker
Institut de Barcelona. 

11:30 h Ruta botànica
amb l’Herbolari de Sau. 

13:00 h “Aplicació de
les Plantes Aromàtiques
i Medicinals autòctones
en jardineria sostenible”.
Conferència d’en Pere
Cabot, Director d’Investi-
gació de l’IRTA de Cabrils. 

13:00 h Venda de les
truites de V Concurs de
Truites Casolanes. 

13 :30 h Proclamació
dels guanyadors o gua-
nyadores i lliurament de
premis del VI Concurs de
Truites Casolanes i del XIV
Concurs de Rams de Flors
Boscanes. 

17:00 h “Aromateràpia
i Olis Essencials”. Taller-
xerrada a càrrec d’en Joan
Carles Álvarez, Director
de Sotacingles SL.
 
19:30 h Concert de
Gospel a càrrec del Cor
Jove de la Federació de
Cors de Clavé a l'Església
de Santa Maria de Vilanova
de Sau.
 
Durant tot el dia:
Mercat d’Herbolaris i
Artesans. 

Demostracions d’artesans:
Cisteller, fuster, cera-
mista, cadiraire, ...

Exposició fotogràfica: 
“Flors arran de camí”,
d’en Pep Capella,
Mallorca, excel·lent mostra
fotogràfica de plantes i
flors. 

Enguany la Fira d’Herbes
Remeieres i Productes Arte-
sans de Vilanova de Sau
arribarà, el diumenge 5
de juny, a la XIV edició.
Després d’alguns anys on
semblava que el interès per
la fira havia baixat, l’Orga-
nització va decidir impulsar
amb més força la vessant
tècnica i científica de la Fira
de forma que, paral·lela-
ment al tradicional mercat
d’herbolaris i artesans,
també es pogués assistir a
xerrades, conferències i
tallers d’un cert nivell.
D’aquest forma s’ha acon-
seguit que el tipus de visi-
tants s’hagi diversificat i
que en molts llocs de Cata-
lunya (i de la resta de l’es-
tat), la Fira d’Herbes
Remeieres i Productes
Artesans de Vilanova de
Sau sigui un referent
imprescindible; no s’ha
d’oblidar que a banda de la
Fira de Sant Ponç a Barce-
lona, la de Vilanova és la
més antiga del País.
Tant és així que d’altres
municipis de Catalunya han
volgut participar de la idea
d’una fira d’herbes, i cele-
brar festes similars comp-
tant amb la presència de
vilanovins en l’organització
i la realització de la Fira.
Aquest any la presència de
l’Herbolari de Sau serà
important a les fires de
Setcases (Ripollès), Perata-
llada (Baix Empordà), Selva
(Mallorca), Tremp (Pallars
Sobirà), Banyoles (Pla de
l’Estany), i possiblement en
algunes d’altres.

Informació Activa

Fira d’Herbes

informació
620.13.12.11
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El diumenge 1 de maig de
2005 va tenir lloc la 4a
Trobada de Les Carame-
lles de Sau, i malgrat que
el nombre de corals va ser
inferior al de passades edi-
cions, l’acceptació i la parti-
cipació de públic va ser
molt més gran.
Una de les novetats d’a-
quest any, va ser que el
nombre de pobles i llocs on
les agrupacions corals van
cantar al matí, va augmen-
tar de cinc a nou, i en
alguns d’ells amb una parti-
cipació molt notable. 
Els pobles que van acollir
corals van ser: Centelles,
Folgueroles, Manlleu,
Sant Julià de Vilatorta,
Taradell, Tavèrnoles,
Tona, Vilanova de Sau i
el Monestir de Casserres.
El poble veí de Calldetenes
va donar suport a la inicia-
tiva, però en aquesta edició
no va participar de la festa
doncs tenia altres activitats
programades per aquest
dia.
12 corals amb més de 500
cantaires i 850 persones al
dinar de la Pista Polisporti-
va de Vilanova de Sau, són
algunes de les dades que
es poden extreure de la
diada.
Els membres de l’Orga-
nització, l’Ajuntament de
Vilanova de Sau, el Con-
sell Comarcal i Sotacin-
gles, han volgut agrair a
tots els participants i
veïns l’esforç i la
dedicació.
L’any vinent s’ha programat
que la 5a Trobada de Les
Caramelles de Sau sigui
el diumenge de 7 de maig
de 2006.
Us hi esperem a tots!

Programa Fira Les Caramelles



Caminada 2OO5
L'Oroanització de la Cami-
nadá Popular  de la  Val l
de Sau ja ha previst un
nou recorreout oer a la 3a
edició, que es telebrará el
mat í  de l  d iumenge d ia 18
de setembre de 2OO5.
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SALAMANDRA
(Salamandra salamandra)

Amf¡b¡ abundant a la Vall de Sau,
la gent la considera verinosa tot i

que no és cert.

La Comissió de Festes de
Vi lanova de Sau ja  prepara
el nou programa de la
Festa Major del 2OO5.
Com és habi tua l ,  e ls  actes
principals de la Festa Major
es faran durant el cap de
setmana del  13 a l  15
d'Agost.

Tir amb Arc
El  d iumenge  26  de  j uny  de
2005,  a les insta l . lac ions de
Ti r  amb Arc del  Club
Aqua&Terra, al costat de
l 'Hotel La Riba, es fará la
Primera Tirada amb Arc,
en Circuit de Bosc, de
Vilanova de Sau,
En aquesta ocasió els
esport istes convidats perta-
nyen a l  Club de T i r  amb Arc
de Les Franqueses del
Val lés,  un dels  més impor-
tants del País.

Des de pr inc ip is  de juny,  La
Caval ler ia  de Sau,  la  Híp ica
de l 'Hotel La Riba, ha obert
un nou servei turíst ic: pas-
sejades en carruatge de
cavalls.
Per a fer a aquest servei
han comprat un carruatge
amb capacitat per a 6 per-
sones que reprodueix els
ant ics vehic les de caval ls .
Aquesta nova atracció turís-
tica fará la seva estrena el
d iumenge 5 de juny de
2OO5, co inc id in t  amb la
Fira d'Herbes de Vilanova
de  Sau ,


