
El Punt d’Informació de
Vilanova de Sau ja compta
amb el nou ordinador que
funcionarà tots els dies que
no estigui obert el servei
d’atenció personal. 

Vilanova
de Sau

informa

Informació Municipal

Les obres de millora de
l’abastament d’aigua pota-
ble al carrer de Les Escoles
ja han finalitzat. S’han can-
viat les canonades que
estaven en mal estat, i els
comptadors s’han col·locat
davant de les cases, per tal
que l’accés, que fins ara es
feia a través dels patis del
darrera, pugui ser més fàcil
i ocasioni les mínimes
molèsties als veïns.

A hores d’ara les obres
del carrer Fadrí de Sau
encara resten per finalitzar,
tot i que la col·locació dels
serveis de clavegueram,
aigua potable, electricitat i
telèfon ja s’ha fet.

Informació virtual Obres

0 €59.053 €139.619 €41.803 €240.475 €TOTAL

0 €11.310 €0 €0 €11.310 €Instal·lació de rentat de vehicles

0 €16.800 €0 €0 €16.800 €Circuit de salut

0 €60 €0 €0 €60 €Adquisició terrenys depuradora

0 €6.000 €0 €0 €6.000 €Adequació arxiu municipal

0 €6.000 €0 €0 €6.000 €Pintura de l’Ajuntament

0 €3.000 €0 €0 €3.000 €Assentament zona verda

0 €7.000 €0 €0 €7.000 €Substitució xarxa d’aigua carrer de Les Escoles

0 €0 €87.094 €0 €87.094 €Remodelació carrer Santa Maria

0 €0 €52.525 €0 €52.525 €Mur de contenció del Parc Infantil 

0 €4.683 €0 €41.803 €46.486 €Perllongació carrer Fadrí de Sau

0 €1.800 €0 €0 €1.800 €Equips de serveis

0 €2.400 €0 €0 €2.400 €Equips d’oficina
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Des del passat mes de
febrer, l’Ajuntament de
Vilanova de Sau ja disposa
del nou domini d’internet
www.vilanovadesau.cat
que identifica al municipi en
la xarxa internacional.

vilanovadesau.cat

Els alumnes de l’Escola de
Vilanova de Sau, han pogut
fer un curs de natació a Vic
gràcies a una subvenció
rebuda de la Diputació de
Barcelona. L’èxit de la inici-
ativa preveu que es sol·lici-
tin nous ajuts per continuar
amb aquesta formació.

Natació

Ajuntament   
www.vilanovadesau.diba.es
vilanovas@diba.es

Associació de Turisme
www.vilanovadesau.cat
info@vilanovadesau.cat

L’Ajuntament i l’Associació
de Turisme estan preparant
la 1a Caminada amb
Comentaris, per a tots el
veïns del poble, el dissab-
te dia 15 d’abril a Sant
Pere de Casserres.

Inscripcions a l’Ajuntament

Caminada veïns
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L’Ajuntament i els pares
d’alguns joves de Vilano-
va de Sau han mantingut
varies reunions per esta-
blir un acord de col·labo-
ració en el manteniment
i control dels locals per
als joves del poble.

S’ha arribat a l’acord de
redactar un Reglament de
Funcionament Intern
dels locals, que compten
amb l’aprovació dels pares,
i que permetran tornar a
obrir els locals que s’havien
estat utilitzant, i que van
ser tancats per l’Ajunta-
ment en comprovar el mal
estat d’ús i conservació en
el que es trobaven.

També s’obrirà un cens de
control dels joves que
poden utilitzar els locals, i
que restaran a l’Ajuntament
per a qualsevol consulta.

Un vegada aprovat el
Reglament i confeccionats
els censos, es condiciona-
ran, milloraran i equipa-
ran els locals que podran
fer servir els joves de Vila-
nova de Sau.

Troballes úniques
Fa alguns mesos que l’A-
juntament ha sol·licitat
un estudi tècnic per a la
implantació d’un nou
sistema de telecomuni-
cacions que resolgui d’una
vegada les deficiències en
la comunicació telefònica en
alguns llocs del municipi i
en la rebuda de senyals
d’internet de forma general
en tot el terme municipal.

Com ja és sabut, en refe-
rència a internet, l’empresa
que es va comprometre a
realitzar el servei ha deixat
de fer-ho i la Generalitat de
Catalunya té previst adjudi-
car la concessió de freqüèn-
cies a una altra empresa,
amb la qual s’hauria d’en-
gegar un nou procés de
contractació; i  no cal
comentar els problemes
que, encara avui, tenen
alguns veïns per rebre ser-
vei telefonia.

Per tot això el consistori ha
encarregat a l’empresa
Sat 37, SL de Vic, la rea-
lització d’un projecte com-
binat que pugui proveir dels
nous serveis de comunica-
ció a Vilanova de Sau. 

Així si s’accepta l’execució
del projecte, que tindria
un cost d’uns 25.000
euros, i que pot pagar-se
amb recursos propis de l’A-
juntament sense necessitat
d’esperar inicialment ajuts
d’altres administracions, tot
i que no es descarta la pos-
sibilitat de sol·licitar-los,
abans de l’estiu s’hauria
d’haver solucionat un pro-
blema que fa temps que
preocupa als vilanovins.

L’Ajuntament de Vilanova
de Sau disposaria d’una
xarxa pròpia de telecomu-
nicacions, independent i
autònoma, que seria en
aquests moments la més
avançada de l’estat espa-
nyol i que podria oferir a
tots els veïns el servei
d’Internet, Telefonia IP,
Televisió Digital Terres-
tre (TDT), i moltes altres
possibilitats, com televigi-
lància, ràdio, etc.

Internet a Sau Local juvenil
Les obres del magatzem,
que en el seu moment van
quedar sense adjudicació,
han estat concedides
desprès de diferents nego-
ciacions, a l’empresa
Construccions Icart, SL.

El magatzem

En un futur pròxim comen-
çaran les obres d’arranja-
ment de la carretera
N-141d, de Folgueroles a
Vilanova de Sau, desprès
que les negociacions que
feia aquest ajuntament des
de fa temps amb la Diputa-
ció de Barcelona, s’hagin
tancat amb un acord.

Així, el Departament de
Vies Locals de la Diputació
de Barcelona realitzarà una
sèrie de millores en aquesta
carretera, que podrien
durar entre quatre i cinc
anys, amb una inversió
anual d’uns 150.000 a
200.000 €, i que consisti-
ran en la millora i l’eixam-
plament d’alguns revolts
conflictius del traçat.

També s’estudiarà la possi-
bilitat d’eliminar-ne algun
dels revolts més problemà-
tics, sempre que sigui pos-
sible arribar amb un acord
amb els propietaris de les
finques que poguessin
resultar afectades.

Inicialment es treballa
pensant en començar
durant l’any 2006 el
tram que va del Pont del
Vent fins al Túnel de la
Mina, més endavant s’exe-
cutarien els trams del Túnel
de la Mina a Can Tordera,
de Can Tordera a Vilanova
de Sau i finalment de Vila-
nova de Sau al trencant de
Sant Romà de Sau.

Obres a la N-141d

El diumenge dia 2 d’abril,
des de la Plaça Major, s’ini-
ciarà una Cursa d’orientació
per a esportistes federats.
La cursa està organitzada
pel Centre Excursionista de
Catalunya, amb el suport
de l’Ajuntament i l’Associa-
ció de Turisme.

Cursa d’orientació

El Bibliobús Tagamanent
que arriba puntualment el
tercer dijous de cada mes,
ha preparat pel dijous
dia 8 de juny a les 10:30
hores del matí, i dintre
del programa Foment de la
Lectura, l’espectacle amb
el nom d’Un joglar a la
ruta del Bibliobús.

Pep López és un joglar
modern que amb el seu
espectacle d'històries i can-
çons va de poble en poble
apropant la paraula i la
música a grans i petits. Les
seves històries van acom-
panyades d'imatges.

Per aquest motiu, la direc-
ció del Bibliobús vol convi-
dar a tots els veïns i veïnes
de Vilanova de Sau a l’es-
pectacle que es realitzarà el
dia indicat, al lloc habitual
d’arribada (a prop de les
escoles).

Festa del Bibliobús



Aquest any s’arribarà a la
15a edició de la Fira
d’Herbes Remeieres i
Productes Artesans de
Vilanova de Sau, i des de
fa ja mesos, la Comissió
Organitzadora i l’Associació
de Turisme de Vilanova de
Sau treballen per preparar
una gran celebració.

El dia 4 de juny de 2006,
durant tot el dia, el veïns i
veïnes i tots els visitants de
la Fira podran participar en
els actes organitzats per a
commemorar els 15 anys
de treball i promoció d’a-
questa festa pròpia.

El programa previst (a falta
de concretar alguna activi-
tat) és el següent:

Durant tot el dia
Exposició
Les plantes medicinals:
l’origen de la Farmàcia.
Mercat de plantes i
productes artesans
Animació al carrer

Al matí
Xerrades i conferències
Sortida Botànica
Concursos de rams de
flors i de truites casolanes

A la tarda
Taller temàtic

A més d’aquestes activitats
cal destacar:

actuació de les Colles
Geganteres de Vic,
Manlleu i Barcelona
pregó de benvinguda a
càrrec del periodista
Vicenç Partal
concert de cloenda de
la fira a l’església de
Santa Maria, a càrrec de
l’agrupació coral Les
Flors de Maig
participació a la festa de
tots els pregoners
anteriors

i a més una

gran sorpresa mundial!

En unes setmanes ja dispo-
sarem del programa defini-
tiu i del cartell d’aquest
any, que ha estat obra de
l’artista Andrew Pinder.

El proper diumenge 7 de
maig de 2006, es porta-
ran a terme les V Carame-
lles de Sau, organitzada
per l’Ajuntament de Vilano-
va de Sau i la Federació de
Cors de Clavé, i amb el
suport de diverses entitats i
patrocinadors.

Com ja és habitual, les
corals participants faran
durant tot el matí una
cantada de peces corals
als pobles veïns de Man-
lleu, Calldetenes, Fol-
gueroles, Taradell,
Tavèrnoles, Tona, Tore-
lló, Sant Julià de Vilator-
ta i al Claustre del
Monestir de Sant Perer
de Casserres.

A Vilanova de Sau s’ha
previst que la coral convi-
dada faci una cantada a
l’església de Vilanova de
Sau, després de la finalitza-
ció dels oficis, i fins i tot, si
fos possible acompanyarien
l’ofici de la Missa amb can-
çons religioses (missa
cantada).

Cap al migdia, totes les
corals arribaran a Vilanova,
on assajaran a la Plaça de
l’Església, la cantada con-
junta de la caramella ano-
menada “Vilanova de
Sau” que s’estrenarà aquell
dia.
A les 15 hores es farà el
tradicional dinar de ger-
manor a la Pista Polies-
portiva, en el qual tothom
pot participar (preu 15,00
euros, inscripcions els caps
de setmana al Punt
d’Informació).

A les 17 hores s'interpreta-
ran diverses peces musicals
i s’acabarà la trobada amb
el cant de la peça conjunta
i alguna cançó coneguda
per tots els assistents.

Aquest any s’ha reduït el
número de corals a 10 par-
ticipants per tal que els
actes que es fan a la tarda
no s’allarguin massa i tot-
hom pugui gaudir d’una
diada agradable i bonica.

Per a més informació:

93.319.97.77

Informació Activa

Caramelles 2006
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Aquest any 15!
La retirada de les aigües va
deixar al descobert les res-
tes de Sant Romà de Sau,
però també va oferir una
valuosa sorpresa: restes
humanes i arqueològi-
ques desconegudes.

A uns 100 m de la torre del
campanar, en direcció al
Sot de Balà, van aparèixer
una sèrie de tombes antro-
pomòrfiques (de forma
humana) amb restes huma-
nes que podrien pertànyer
a un període anterior a la
construcció de l’església i al
naixement del poble de
Sant Romà tal i com s’ha
conegut fins ara.

Un equip d’arqueòlegs,
antropòlegs i tècnics, van
treballar durant deu dies
per tal de recuperar les res-
tes que van anar aparei-
xent a mesura que les
aigües de l’embassament
van baixar.

En finalitzar aquesta prime-
ra intervenció arqueològica
d’urgència, el resultat va
ser molt interessant, doncs
es van descobrir restes
d’un mur de pedra que
possiblement sigui romà,
tres esquelets humans
del període visigòtic (s.
VIII-IX), restes de ceràmi-
ca romana i medieval, i
dos grans estructures
soterrades que correspon-
drien amb tota probabilitat
a forns de ceràmica del
període pre-romànic, i
que podrien ser els únics
coneguts en tota Europa.

Durant els treballs de recu-
peració, representants del
Departament de Patrimoni
de la Generalitat de Catalu-
nya van visitar les excava-
cions i es van comprometre
a redactar un pla d’actuació
arqueològica que es posarà
en marxa cada vegada que
el nivell de les aigües baixi i
permeti treballar amb
seguretat.

Els treballs de recuperació
de les restes han suposat
una inversió de 3500
euros que ha finançat
l’Associació de Turisme
de Vilanova de Sau.

Troballes úniques
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Tot i que en d’altres ocasions (anys 1990, 1998, 2000, ...), i degut principal-
ment als períodes de forta sequera, el nivell de l’embassament va disminuir
prou com per deixar veure algunes parets de les cases del poble de Sant
Romà, el buidatge parcial de la tardor de 2005 ha estat un fet excepcional
per la cobertura mediàtica que ha tingut i per l’afluència de visitants que
volien veure les restes de l’antic nucli de Sant Romà de Sau; malgrat l’ex-
pectació l’operació de buidatge no tenia com a objectiu la promoció turística
de Vilanova de Sau, si no que s’ha realitzat com a conseqüència de la seque-
ra que durant l’any 2005 va afectar a les reserves d’aigua de tot el país, i
que va fer extremar les precaucions sobre la conservació, amb les màximes
garanties de potabilitat, de l’aigua emmagatzemada en els embassaments
catalans.
A Sau es van donar altres circumstàncies, al marge de la conservació de la
qualitat de l’aigua, que aconsellaren iniciar aquest desembassament. Fa uns
anys, sense que es tinguin més dades, va començar a aparèixer a les aigües
de l’embassament una espècie de peix no autòcton, l’alburn o albornell,
d’uns 12 a 15 cm de llargada, originari del centre d’Europa, que ha proliferat
fins a desplaçar de l’ecosistema a les espècies pròpies del país (es calcula
que a Sau hi poden haver fins a 500 tones d’aquest peix); la introducció d’a-
quest peix, de forma intencionada, cal buscar-la en un afany de promocionar
la pesca esportiva d’altres espècies de peixos com el silur o el black-bass, tal
i com ha succeït en d’altres embassaments de l’estat espanyol, tot i la dis-
conformitat de moltes societats de pescadors, que s’oposen generalment a
aquestes pràctiques i que prefereixen trobar espècies autòctones.
L’alburn s’alimenta del zooplàncton present a l’aigua, i degut a la gran quan-
titat d’exemplars presents a Sau, el nivell del zooplàncton ha disminuït de
forma crítica, fet que ha fet pujar la quantitat d’algues verdes presents a l’ai-
gua (el zooplàncton s’alimenta de petites algues verdes). Al proliferar les
algues, la quantitat d’oxigen present a l’aigua es cada vegada més petita, i
això suposa que la qualitat de l’aigua que s’emmagatzema va minvant. És a
dir, que la presència descontrolada d’aquest petit peix trenca l’equilibri de
l’ecosistema natural i fa perillar la salubritat de l’aigua que s’utilitza per a
consum humà. Si la situació no es normalitza (que plogui en quantitat i de
forma immediata), pot suposar que gran part de la reserva d’aigua de Sau
no seria aprofitable per al consum en casos d’extrema sequera i poca
disponibilitat.
Desprès de més d’un mes de buidatge, de la neteja parcial de les vores de
l’embassament i de les operacions de pesca per tal d’aprofitar el moment i
intentar regularitzar l’ecosistema, el resultat no va ser exactament l’esperat,
tot i que algun dels objectius inicials de l’operació es va complir (preservar la
major quantitat d’aigua potable possible), d’altres no van arribar a ser ni tan
sols satisfactoris (la pesca d’albornell), i finalment, en referència a la neteja
de les vores de l’embassament, no es va poder finalitzar tal i com s’havia
dissenyat, tot i que es van poder treure moltíssimes deixalles i escombraries.
Paradoxalment l’èxit mediàtic va aconseguir atreure a Sau més visitants que
mai i alguns establiments del municipi van aconseguir arrodonir una tempo-
rada turística que en general havia estat discreta.

Per què van treure l’aigua de l’embassament de Sau?

Gràcies a l’esforç dels voluntaris de l’ADF i de l’Associació de Turisme de
Vilanova de Sau, es va poder mantenir cert ordre en la regulació del trànsit i
dels visitants, que en els dies inicials de la campanya “publicitària” havien
desbordat totes les previsions.
El balanç de tot el dispositiu que van organitzar ambdues entitats, amb el
suport de l’Ajuntament (que va pagar part del cost de les obres de l’aparca-
ment, 557,73 euros), de l'Agència Catalana de l'Aigua, del Consorci de l’Es-
pai Natural Guilleries-Savassona, del Consorci de Turisme Vall de Sau-Collsa-
cabra, dels Mossos d’Esquadra i d’altres persones, empreses i entitats de
Vilanova de Sau i de les rodalies, va ser satisfactori i va permetre comprovar
que els veïns i veïnes del municipi poden fer front a situacions extremes per
tal de preservar adequadament els interessos de Vilanova de Sau.

Les xifres:
27 voluntaris de l’ADF 5 voluntaris de l’ATVS
4 guardes Espai Natural 4 Mossos d’Esquadra
9400 vehicles controlats en els aparcaments
18000 vehicles en un mes (estimació)      50000 visitants (estimació)

Com va anar el dispositiu d’acollida de visitants a Sau

L’organització de l’aparcament
i el servei d’informació va suposar
el cobrament d’1 euro a tots els
vehicles que volien accedir a la
zona propera al campanar de Sant
Romà de Sau, però l’accés a peu,
en bicicleta o per a tots els veïns
del poble o col·lectius especials
(estudiants, disminuïts, avis, etc.)
va ser sempre gratuït.

El motiu del cobrament era poder
fer front a les despeses de manu-
tenció dels voluntaris i del material
informatiu que es lliurava, i que
d’aquesta forma no suposés una
despesa per al municipi ni per les
persones que col·laboraven.

En acabar el dispositiu
d’acolliment, el resultat econòmic
ha estat el següent:

7245,00 € recaptats

1250,00 € en despeses de manuten-
ció dels voluntaris

1500,00 € en material informatiu que
es va repartir

  600,00 € en materials de senyalit-
zació i control

1300,00 € en personal d’Informació
  800,00 € en obres d’arranjament
  300,00 € en d’altres materials

1495,00 € de saldo positiu

Quatre restaurants del municipi
han col·laborat econòmicament
en les despeses amb 250,00
euros el que suposa un saldo de
1000 euros més.

Finalment han quedat a disposició
de l’ADF i de l’Associació de Turis-
me uns 2495,00 € que es reparti-
ran de forma equitativa (1247,50
€ per a cada entitat) i que s’inver-
tiran en material i activitats pel
poble.

Què va passar amb l’€?


