
   

S’han confirmat algunes
de les subvencions que
l’Ajuntament va sol·licitar
per la realització de dife-
rents activitats.
Així, en data 30 de setem-
bre de 2005 poden dir que
s’han obtingut les següents
ajudes:
- La Generalitat de Cata-
lunya ha concedit 1000 €
per a la realització de Les
Caramelles de Sau de
l’any 2005.
- La Diputació de Barce-
lona ha concedit ajuts en
diferents àrees: 
Esports

800 € - Caminada de Sau
1009 € - Material esportiu
1800 € - Natació escolar

Turisme
600 € - Fulletons Vilanova
600 € - Fira d’Herbes

Educació
1148 € - Diferents
ajuts

Joventut
600 € - Activitats juvenils

Resta pendent conèixer si
es concediran ajuts en les
àrees de Cultura, Medi
Ambient i Serveis Socials

VILANOVA
DE SAU

informa

Informació Municipal

En l’últim butlletí ja es va
informar de les adjudicaci-
ons d’obres d’aquest any, i
passat l’estiu s’espera
que algunes de les previs-
tes, com el Camí de Les
Valls a Collsabena ja hagin
finalitzat; així l’empresa
adjudicatària Construcci-
ons Bou SL. podrà inici-
ar-ne l’obra del Carrer
Fadrí de Sau i la Plaça
Verdaguer, i donar solució
al problema del moviment
de la grava del carrer cada
vegada que plou amb certa
intensitat i que embruta la
plaça i el Carrer de Les
Escoles, amb el conseqüent
perill pels vianants i els
vehicles que i circulen.

Subvencions Obres pendents
Degut als greus incidents
succeïts la nit de la revet-
lla de Sant Joan d’aquest
any, entre alguns veïns i el
senyor Isidre Balaguer (en
“Rabert”), el grup de CiU
a l’Ajuntament va presen-
tar una moció al ple de
l’Ajuntament de Vilanova
de Sau, del dia 4 de juliol,
on es demanava que
aquesta persona no tornés
a fer actuacions d’aquest
tipus en cap més acte
públic del municipi.
La proposta aprovada al
ple, per cinc vots a favor,
un en contra i una absten-
ció, va ser la següent:
1r - Comunicar els fets a
l’ADF de Vilanova de Sau
perquè cessi de les funcions
encomanades al senyor Isi-
dre Balaguer Vendrell,
membre del grup número 2
de l’ADF.
2n - Aquest Ajuntament
sol·licitarà a l’ADF que si és
possible mai més s’encarre-
gui d’aquesta tasca.
3r - Aquest Ajuntament
lamenta els incidents de la
revetlla de Sant Joan i es
solidaritza amb les perso-
nes afectades, i vetllarà
perquè incidents d’aquest
tipus no es tornin a produir,
cordant-se que l’Ajunta-
ment no el contractarà per
cap tasca de cara al públic.
4t - Comunicar aquests
acords a la Comissió de
Festes, a la Societat de
Caçadors, a l’Associació de
Turisme i a d’altres entitats
del municipi.

Incidents Revetlla

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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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

ESTAT DELS
EMBASSAMENTS

51,46 %85,04 Hm3Fa 10 anys

50,13 %82,84 Hm3Fa   5 anys

59,52 %98,37 Hm3Fa   1 any

30,74 %50,80 Hm3Estat actual

Capacitat total  -  165,26 Hm3

SAU

58,62 %136,58 Hm3Fa 10 anys

65,18 %151,88 Hm3Fa   5 anys

88,82 %206,95 Hm3Fa   1 any

34,30 %79,91 Hm3Estat actual

Capacitat total  -  233,00 Hm3

SUSQUEDA

Dades
Agència Catalana de l’Aigua
Dilluns 12 setembre de 2005
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Com ja és tradicional, els
dies propers al 15 d’agost,
festivitat de Santa Maria,
patrona de Vilanova de
Sau, va celebrar-se la Fes-
ta Major del municipi.
Enguany es van programar
diversos actes, entre els
qual es poden destacar el
Ball de Festa Major, la
sessió de Teatre, la Missa
Solemne, els campionat de
cartes, la xocolatada, i
aquest any, per primera
vegada, una activitat un xic
diferent de les habituals:
Submarinisme a la Piscina,
que va permetre a tothom
que volgués, provar la sen-
sació de respirar sota l’ai-
gua i apropar-se a aquest
interessant esport.
Tot i que no es pot compa-
rar una immersió en piscina
a les possibilitats de realit-
zar-la al mar, si que serveix
com a prova sensorial per
conèixer alguns aspectes
dels submarinisme.
Durant el matí del 13 d’a-
gost, més de 25 persones
van poder provar de respi-
rar d’un equip autònom
d’aire (scuba) i nedar sota
l’aigua de la piscina de Vila-
nova de Sau.

La Festa Major
Elsa Vila és filla d’un
vilanoví que es va emi-
grar a l’Argentina. Fa uns
mesos ens va fer arribar
aquest poema, dedicat al
seu pare, que va escriure fa
un temps i que es va publi-
car en una revista literària
d’aquell país.

Al recuerdo de mi padre

Extranjero en la tierra que eligie-
ron para vos.

Nada dijiste al llegar,
sólo te acomodaste

detrás de los bancos de aquellos
carpinteros catalanes

que te cincelaron a su medida y
gusto,

sin preguntarte en qué lugar
estaban tus entrañas.

Y así siguió,
tu corazón en España y 
tu cuerpo en el trabajo.

Jamás buscaste la ambición
de la gloria, el poder o la fortuna,

tu ropa era simple y poca;
pero me enseñaste... sin saberlo

a vivir los días, como Dios
nos lo presenta, nuevos y

distintos.
Conociste el hambre, la injusticia,
la desvalorización de tu palabra,
pero lo que nadie pudo quitarte

fue la firmeza en tu trazo al tallar
la madera, confesora y confidente

de tus días grises y solos.
Hoy te recuerdo padre,

con la llama viva de tu risa en el
alma

y la satisfacción íntegra de haber
estado

en tus brazos cuando nací
y de haber tenido tus manos

entre las mías
cuando llegó la hora del reen-

cuentro eterno.
Por eso te canto así,
muy suavemente,

saboreando poco a poco
tus silencios,

recordando el tallado de una
rosa,

de una perdiz, de una cruz de
ébano

que salían de entre tus dedos
y nos devolvías en gestos o en

risas profundas.

Elsa Vila

Mi padre nació en Vilanova de
Sau el 12 de octubre de 1894.
Su padre era un excelente
carpintero y lo trajo a
América. Aquí le enseñó el ofi-
cio y se defendió en su vida
haciendo maravillas con la

d

POEMA

Durant aquest estiu, a falta
d’alguns “retocs i detalls”,
ja s’han acabat les obres
d’urbanització del carrer de
El Pont de Fusta,
Aquesta urbanització ha
estat promoguda per l’A-
juntament, i va permetre
posar a la venda 9 solars
edificables, a preus asse-
quibles, que ja s’han
adjudicat i escripturat a
favor dels nous propieta-
ris, el que demostra l’èxit
de la iniciativa, que va
donar preferència de com-
pra als veïns i veïnes del
municipi.
Tot i la satisfacció dels nous
propietaris, alguns d’ells
han fet arribar alguna
queixa al respecte d’una
torre elèctrica que s’ha
instal·lat enfront dels pri-
mers solars del carrer.
En els estudis preliminar a
la urbanització del carrer,
es va preveure soterrar
tota la línia elèctrica des del
transformador fins al pont,
però finalment, degut a la
complexitat i al desorbitat
pressupost de realització,
es va desestimar aquesta
opció i es va decidir la ins-
tal·lació de la torre abans
del pont, per tal de salvar
el desnivell, i no encarir el
preu total del solars a la
venda.
L’Ajuntament s’ha posat en
contacte amb el Grup Ende-
sa per tal de sol·licitar que
es pinti la torre de color
verd i minimitzar d’aquesta

El Pont de Fusta

Dins de la urbanització del
carrer de El Pont de
Fusta, han quedat dos
solars propietat de l’Ajun-
tament de Vilanova de
Sau, on s’ha previst edificar
dos construccions amb
capacitat per a quatre habi-
tatges cadascuna.
Degut a la demanda, l’A-
juntament ja ha encarre-
gat a un arquitecte de la
comarca, l’avantprojecte
de construcció d’un dels
edificis previstos, i en un
breu temps convocarà als
interessats en l’adquisició
d’un habitatge, per tal que
donin la seva opinió al
respecte.

Nous edificis

L’Ajuntament va signar, el
passat mes de juliol, un
conveni amb el Consell
Esportiu d’Osona, per tal
de gaudir del suport i les
subvencions d’aquest orga-
nisme i d’altres entitats en
l’Àrea d’Esports.
Un dels ajuts que podrà
rebre, és el que permet el
manteniment de l’equip de
futbol sala, que des de
l’any 2004 representa al
nostre municipi, i en el qual
juguen alguns vilanovins.

Futbol Sala



Coincidint en la realització
de la 2a Caça del Bolet,
s’ha previst organitzar, el
dissabte dia 29 d’octu-
bre de 2005, la 1a Xerra-
da Micològica (Xerrada de
Bolets).
La xerrada es farà a la Sala
Polivalent de l’Ajunta-
ment de Vilanova de
Sau, a les 19:00 hores de
la tarda, i tindrà com a con-
ferenciat destacat al senyor
Ramon Pascual, biòleg,
divulgador científic i reco-
negut micòleg, autor de
diversos llibres sobre bolets
i plantes dels Països
Catalans.
L’activitat és gratuïta i
resta oberta a totes aque-
lles persones que hi esti-
guin interessades.
Segurament serà una bona
preparació per a tots els
“caçadors” que participaran
al dia següent en la 2a
Caça del Bolet de Vilanova
de Sau.

L’Associació de Turisme
de Vilanova de Sau a
rebut una subvenció de
4.300 € de l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universi-
taris i de Recerca de la
Generalitat de
Catalunya, per al projecte
“Les ocupacions huma-
nes prehistòriques de la
Vall de Sau”, que va ser
presentat per aquesta
Associació, en col·laboració
amb la Universitat de Giro-
na i amb la coordinació del
Dr. Riker Yll i Aguirre,
Director de les excavacions
de Vilanova de Sau, i el
Prof. Joan Carles Álvarez i
Rey, Coordinador Tècnic del
projecte.
Aquesta subvenció perme-
trà reprendre els treballs de
excavació al jaciment del
Roc del Migdia, que ja van
començar la tardor de l’any
2004, i que es perllongaran
fins al 2007 com a mínim.
Aquesta subvenció obre la
porta a la possibilitats de
rebre més ajuts i el reco-
neixement de la importàn-
cia de les troballes arqueo-
lògiques de Vilanova de
Sau, que permetran
reconstruir l’entorn, la vida
i la societat uns dels pri-
mers pobladors de la

El proper diumenge 18 de
setembre de 2005, tindrà
lloc la 3a Caminada
Popular de la Vall de
Sau, organitzada per l’A-
juntament i l’Associació de
Turisme de Vilanova de
Sau, i amb el suport de
diverses entitats i
patrocinadors.
La sortida i l’arribada
seran des de la Plaça
Major, en una ruta circular
d’uns 16 km, amb poca
dificultat i apta per a tots
els públics.
El recorregut passarà per
sota de la Cinglera de Vila-
nova, a prop del Cavall Ber-
nat i del Cim Moltorer, en
direcció a La Verneda. Tra-
vessarà les pinedes fins a
Quatre Camins i la Soleia
de Les Planes, baixarà fins
al Pont de Malafogassa i per
l’antic Camí Ral tornarà a
pujar fins a la Plaça Major
de Vilanova de Sau.
Comptarà amb dos controls
de pas i avituallaments
durant el recorregut i amb
un avituallament final a la
Plaça Major, on tots els
participants rebran un
obsequi i on es donaran els
premis de la Caminada:
- Caminant que ha com-
pletat el recorregut en
menys temps.
- Caminant de més edat
que ha finalitzat la
travessa.
- Caminant de menys
edat que ha completat el
recorregut.

Les inscripcions es faran
el mateix dia a la Plaça
Major de Vilanova de
Sau, a partir de les 8:00
hores.
La sortida es farà entre
les 8:00 i les 9:30 hores,
a mesura que els partici-
pants s’inscriguin.
El preu d’inscripció és de
5 € pels adults i de 3 €
pels infants més petits
de 10 anys.
Malgrat existeixin avitualla-
ments, convé portar aigua
pel recorregut. També es
recomana calçat adequat i
roba d’abric o pluja per si
és necessari.

Per a rebre més informa-
ció es truqueu al telèfon

620 13 12 11

Informació Activa

Caminada 2005
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El diumenge 30 d’octu-
bre de 2005, si el temps
ho permet, i si la tempora-
da de bolets és bona, cele-
brarem la 2a Caça del
Bolet de Vilanova de
Sau, que l’any 2004 va
haver de ser suspesa degut
a la mala temporada
boletaire.
El Punt de Trobada serà a
la Plaça Major a les 8:00
hores del matí. Es faran les
inscripcions i es pesaran els
cabassos.
L’hora d’arribada serà a les
13:00 h, i cap a les 13:30 h
es faran públics els noms
dels guanyadors i procedirà
al repartiment dels premis.
Es recorda que la Caça del
Bolet és una activitat gratu-
ïta, reservada als veïns i
veïnes de Vilanova de Sau.

Subvenció

La Caça del Bolet
Un any més, ha arribat
l’hora d’acomiadar-se de
l’estiu amb la 3a Sardina-
da de Vilanova de Sau.

Dissabte 24 de setembre
de 2005, a les 21 hores,
a la Plaça Major de Vila-
nova de Sau (o a la Pista
Polisportiva en cas de
pluja).

Sardines, cansalada, pa, vi,
aigua, gelat, i ball, per
només 2,50 €.

Per reservar lloc cal trucar
als telèfons:

696.48.03.45

629.40.76.40

Organitzat per la gent
que vol passar ho bé

3a Sardinada

Xerrada de bolets



El dia 20 de novembre de
2005, el Centre Excursio-
nista Taradell organitzarà,
com cada any, la Marxa
Rupit-Taradell, que pas-
sarà per Vilanova de Sau.
Com en edicions anteriors
l’Associació de Turisme col-
·laborarà organitzant el
control de pas i avitualla-
ment situat a la Plaça
Serrallonga.
Els interessats en participar
a la marxa poden demanar
informació al telèfon del
C.E. Taradell: 93.880.04.78

El Consorci de Turisme Vall
de Sau-Collsacabra, té pre-
vist instal·lar, abans de
finalitzar l’any 2005, punts
d’informació electrònics
en tots els municipis inte-
grats en el consorci.
Aquest Sistema d’Infor-
mació Multimèdia (SIM),
permetrà oferir dades,
adreces, telèfons i altres
informacions d'interès
per als visitants, durant
les 24 h del dia, fins i tot
quan les oficines o punts
d’informació de cada muni-
cipi restin tancats.
El sistema constarà d’una
pantalla tàctil, accessible
per als visitants i d’una uni-
tat central, integrada per
un ordinador de control
autònom, que inicialment
no necessitarà connexió
telefònica.
La unitat SIM 2005, s’ins-
tal·larà al Punt d’Informació
de l’entrada del poble.

Com cada any, els veïns i
veïnes de la zona de Sant
Andreu de Bancells cele-
braran el seu aplec el diu-
menge dia 5 de desem-
bre d’enguany el dia 27.
La festivitat de Sant Andreu
apòstol, és el dia 30 de
novembre.

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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SIM 2005

Aplec de Bancells

XXVI Rupit-Taradell

El dilluns 31 d’octubre
de 2005, la Comissió de
Festes organitzarà la tradi-
cional Castanyada
Popular.
Castanyes, coca, cava i ani-
mació per a passar una de
les nits més animades de
l’any.

No deixeu de consultar els
programes de la festa quan
s’apropi la data!

Castanyada 2005

TOTS SANTS
L’Església catòlica ofi-

cia aquest dia en
memòria de tots els
sants que (segons les

tradicions) van esmerçar
les seves vides en la

propagació i defensa de
la fe cristiana.

La celebració d’aquesta
festa l’1 de novembre
data del segle IX i en
ella s’integra tota una
sèrie de cultes i ritus,

sobretot celtes, anteri-
ors al cristianisme,

dedicats als avantpas-
sats familiars.

La festa de Tots Sants
és, doncs, una festa

dels avantpassats, un
moment en el qual es

recorden els morts
familiars.

Es fan cerimònies i ora-
cions, s’ofrenen llums,
es resen tres parts del
rosari, es diuen tres
misses i toquen les

campanes durant tota
la nit perquè els difunts

que no han assolit
encara la pau en trobin

el camí.

Entre els costums pro-
pis del dia 1 de novem-

bre n’hi ha tres que
sobresurten:

visitar els cementiri
menjar panellets
fer la castanyada

REIG BORD, REIG TINYÓS - Amanita muscaria

DESCRIPCIÓ: Barret de 10-25 cm, globós de jove,
després hemisfèric i finalment estès, amb el marge
incurvat que, de vell, resta lleugerament acanalat. La
cutícula, que és separable, és humida i lluent, de color
vermell viu, però també taronja vermellós o groc ata-
ronjat. Està recoberta de restes de vel en forma de
granulacions blanques o groguenques, que formen cer-
cles més o menys concèntrics. Làmines juntes i lliures,
de color blanc, que poden groguejar una mica. Carn
tendra, de color blanc, excepte sota la cutícula, on és
groga. La seva olor i el seu gust són suaus.
HÀBITAT: Viu en tota mena de boscos, en sòls silícics.
Fructifica a finals de l'estiu i a la tardor, formant grups.. És comú a la mun-
tanya mitjana i a l'alta muntanya, i rar a la terra baixa.
COMESTIBILITAT: És tòxic, però no és mortal, com erròniament es creu.
Provoca una síndrome micoatropínica amb afecció gastrointestinal i neuro-
lògica. El tòxic es localitza a totes les parts del bolet.
REMARQUES: Aquest bolet, que a part de ser tòxic també té propietats
al·lucinògenes, s'ha utilitzat des de temps remots com a estimulant. Algu-
nes tribus d'esquimals, fins i tot, es bevien l'orina per reutilitzar i prolongar
els efectes de l'agent al·lucinogen. A casa nostra també s'havia utilitzat per
aquest motiu, i d'aquí l'expressió "estar tocat del bolet". El nom "muscaria"
es refereix a les propietats insecticides, ja que intoxica les mosques que es
paren al damunt, que queden temporalment paralitzades. Per aquest
motiu, en algunes zones de Catalunya, també es coneix amb el nom de
matamosques. Quan surt a les comarques litorals i prelitorals, i el barret
ha estat rentat per la pluja, hi ha risc de confusió amb el REIG o OU DE
REIG.


