
   

El passat 21 de juny es va
celebrar la Consulta
Popular sobre l’aprova-
ció del Nou Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya,
que ha de substituir a l’ac-
tual, conegut com “l’Estatut
de Sau”.
A Vilanova de Sau, amb
una participació aproxi-
mada del 60%, els resul-
tats de la consulta van ser
els següents:

117 vots que SÍ 
(a favor de l’aprovació de l’estatut)

37 vots que NO
(en contra de l’aprovació de l’estatut)

13 vots en BLANC

VILANOVA
DE SAU

informa

Informació Municipal

Les obres de pavimenta-
ció del Camí del Coll de
Terrades al Parador de
Turisme Vic - Sau, o a les
Masies de Roda, ja estan
enllestides.

Aquest era l’últim tram de
camí que unia Vilanova de
Sau amb els pobles veïns, i
que encara restava per
pavimentar. 

Cal recordar que fa només
15 anys, l'únic camí-carre-
tera que estava asfaltat en
tot el municipi, era la
N-141d que unia la Presa
de Sau amb la ciutat de
Vic, i la resta eren vies
rurals, o millor dit “camins
de carro”.

Aleshores, un estudi dut a
terme per aquest Ajunta-
ment i la Diputació de Bar-
celona, posava de manifest
la importància d’arranjar
els camins que unien Vila-
nova de Sau amb els muni-
cipis veïns, per tal de facili-
tar el desenvolupament
econòmic i social del poble,
i alhora augmentar les pos-
sibilitats d’una evacuació
ràpida en cas necessari.

Ara aquell estudi de fa 15
anys, és una realitat, que
no hagués estat possible
sense la preocupació de l’A-
juntament, però tampoc
sense el suport econòmic i
tècnic d’organismes com la
Diputació de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya, o
els Consorcis de Turisme i
de l’Espai Natural.

Referèndum Coll de Terrades
El projecte d’instal·lació
d’una xarxa sense fils d’In-
ternet (Xarxa WIFI) que
es va presentar fa uns
mesos, i que podria resol-
dre els problemes de comu-
nicació d’alguns usuaris
d’aquest servei, alhora que
solucionar els problemes
telefònics d’una part molt
important del municipi, ha
quedat aturat temporal-
ment per problemes
tècnics.

Quan l’Ajuntament ja havia
decidit impulsar la instal·la-
ció de la xarxa, van sorgir
uns inconvenients amb
els propietaris de les
antenes que hi han situ-
ades als Munts, i que ser-
veixen de suport per als
repetidors del senyal de
televisió i ràdio del
municipi, el que ha fet
replantejar el projecte,
alhora que també buscar
una solució definitiva a la
instal·lació de les antenes
de TV, per tal que en el
futur no es puguin produir
deficiències en el servei.

A l’espera de trobar una
solució acordada amb els
propietaris, o bé una nova
ubicació de tots els equips
de repetició de senyal, s’ha
decidit ajornar temporal-
ment l’entrada en funciona-
ment d’aquest nou servei.

S’ha previst convocar pro-
perament una reunió amb
les persones interessades,
per tal de facilitar més
informació.

Internet aturat

Passeig Verdaguer, 7
t. 93.884.70.06
f. 93.884.71.06
08519 Vilanova de Sau
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L’Ajuntament, després d’un
estudi realitzat per una
empresa especialitzada de
Roda de Ter, ha instal·lat
un Circuit de Salut en el
nucli urbà de Vilanova.

Els aparells s’han col·locat
en tres punts diferents del
poble (El Turó, el carrer de
El Pont de Fusta i la Zona
Polisportiva), i són una
novetat de la qual pocs
municipis poden gaudir.

Les instal·lacions s’han dis-
senyat per tal que qualse-
vol pugui fer uns exercicis
bàsics de salut; però fona-
mentalment s’han pensat
per a la gent gran.

Esperem que la iniciativa
tingui una bona acollida!

Circuit de salut



A partir del divendres dia
28 de juliol i fins a la
tardor, la Secretaria de l’A-
juntament de Vilanova de
Sau, Gemma Bau, restarà
de Baixa per Maternitat.
La susbstituirà durant
aquest temps en Jordi
Valls.
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5/11/12/13/14/15 d’agost

Dissabte 5 d’agost de 2006:
  

15:00 h - IV Campionat de Botifarra
Botifarra directe a 8 donades

1r premi - Trofeu, pernil, cava i vi
2n premi - Trofeu, llonganissa, cava i vi
3r premi - Trofeu, cava i vi
4t premi - Cava i vi

Divendres 11 d’agost de 2006:
  

22:30 h - Havaneres a la Fresca
Amb el Grup L’Espingari

Dissabte 12 d’agost de 2006:
  

09:00 h - Xocolatada Popular, i tot
seguit Jocs de Cucanya per a la
canalla
16:00 h - XXVII Campionat de Truc
per parelles
23:00 h - Ball de Festa Major
Amb l’Orquestra Montecarlo
A la Pista Polisportiva de Vilanova de
Sau

Diumenge 13 d’agost de 2006:
  

09:00 a 13:00 h - I Concurs Amateur
de Fotografia de Vilanova de Sau
exposició a la Sala Polivalent
16:00 h - Lliurament de Premis del
I Concurs Amateur de Fotografia
16:15 h - VII Campionat de Parxís
23:00 h - Gran Festa Disco Mòbil
A la Sala Polivalent de l’Ajuntament

Dilluns 14 d’agost de 2006:
  

Matí de ressaca de Disco Mòbil !!!!!!
17:00 h - Fira de Jocs amb La Xarranca
12 jocs de dimensions gegants, atrac-
tius i educatius. Des del més petit al
més gran, de forma que aquell joc de
sobretaula que es juga assegut en una
cadira, es transforma en un gran taulell
17:00 h - Vilanova Cup - 2006
Partit de futbol - Solters vs Casats
22:30 h - Cinema a la Fresca
Projecció de la pel·lícula, en català:

MISSIÓ IMPOSSIBLE - 3
Després -> Disco Mòbil amb Karaoke
A la Pista Polisportiva 

Dimarts 15 d’agost de 2006:
  

10:15 h - Missa Solemne
En finalitzar la missa es farà un acte de

Lliurament d’obsequis als avis
de Vilanova de Sau

17:00 h - Tarda de Festa
Activitats a la pista americana,
tobogan, toro mecànic i escuma
18:30 h - Gran Fi de Festa
Amb Berenar Popular per a tothom,
amb coca i fuet

La Comissió de Festes espera que tots
els actes programats siguin del vostre

gust, i us convida a participar-hi!

BONA FESTA MAJOR!

Programa de la
Festa Major Tal i com s’havia informat

amb anterioritat, l’Ajunta-
ment tenia prevista la
construcció d’un mur de
contenció al Parc Infan-
til del costat de l’església,
doncs s’havia observat que
quan plovia molt es produï-
en esllavissades que, fins i
tot, podien fer caure la
barana de protecció que hi
ha a la part baixa del parc.

Un estudi que s’havia fet va
constatar que la construcció
d’aquest mur, a més de
garantir l’estabilitat de la
zona, permetria guanyar
uns 250 m2 de terreny.

En aquesta ocasió, i a dife-
rència d’altres casos pro-
pers, cal felicitar a l’em-
presa constructora que
va executar l’obra en el
termini previst de trenta
dies, i més encara si tenim
en compte les dificultats
que va posar un veí de la
zona al pas de les màqui-
nes que havien de treballar
en l’obra, i que va propiciar
fins i tot, la intervenció del
Mossos d’Esquadra.

Mur al Parc Infantil
Ja han acabat les obres
de la Plaça Serrallonga!

Finalment, i ja era hora, les
obres de plaça Serrallonga
ja han finalitzat, i s’espera
que la primera fase d’ober-
tura del carrer Fadrí de Sau
(des de la plaça fins als
antics dipòsits de l’aigua),
també estigui enllestida a
finals de juliol, a l’espera de
l’aplicació de la capa de for-
migó final, que es col·locarà
en acabar la segona fase
del carrer.

També han començat,
amb l’esperança de que no
s’endarrereixen tan com les
anteriors, les obres de la
segona fase del  carrer
Fadrí de Sau (des dels
antics dipòsits de l’aigua
fins al Passeig Verdaguer).

Fa uns dies que també
s’han començat les obres
del nou magatzem muni-
cipal del carrer Guilleries, i
que permetran, una vegada
hagin finalitzat, ampliar la
capacitat d’emmagatzemat-
ge de l’Ajuntament. Així es
podrà acabar d’habilitar, en
la part inferior de l’Ajunta-
ment, el nou arxiu muni-
cipal que reculli tota la
documentació històrica del
municipi i tota la documen-
tació oficial que es genera
habitualment al municipi, i
que actualment ja no hi cap
a l’espai de les oficines.

Estat de les obres

Com cada any s’ha realitzat
el Casal d’Estiu per a
nens i nenes de Vilanova
de Sau; del 3 al 28 de juli-
ol, entre les 9:30 i les
13:30, els 24 participants
(més que cap altre any!)
han fet tallers de manuali-
tats, repàs escolar, piscina,
i excursions.

S’han fet visites al Parc de
les 7 Fonts de Sant Julià de
Vilatorta, a la Riera Major, i
la més important: passar
un dia al "Agua-park" de
Platja d'Aro. Com a comiat,
l’últim dia es van fer activi-
tats al Club-Nàutic Vic-Sau,
i a la tarda es va represen-
tar una obra de teatre a la
Sala Polivalent de l'Ajunta-
ment de Vilanova de Sau.

Des de la Regidoria de Ben-
estar Social de l’Ajunta-
ment es dóna les gràcies
als pares i familiars que
han col·laborat donant
suport a les  excursions que
s'han fet a les rodalies.

Casal d’Estiu

Maternitat



Com ja és habitual, el 3r
diumenge de setembre,
el dia 17, tindrà lloc la 4a
Caminada Popular de la
Vall de Sau.

El recorregut, d’uns 18 km,
permetrà conèixer alguns
dels racons i vistes més
boniques del municipi.

Inscripcions el mateix dia
de la Caminada, a la Plaça
Major de Vilanova de Sau.

Preu adults: 6 €
Preu infants: 4 €

Després de la primera, i
aprofitant l’estiu, s’està
organitzant la II Camina-
da Nocturna per als veïns
i veïnes de Vilanova de
Sau.
Aquesta vegada no serà en
dia de lluna plena sinó en
dia de lluna nova, és a dir
amb menys llum, el dis-
sabte 19 d’agost.
Apunteu-vos abans del
17 d’agost (matins al Punt
d’Informació).
Preu: 3 €/persona
Sortida: davant Ajuntament
Hora trobada: 21:30 h
Hora sortida: 22:00 h
Recorregut: “sorpresa”
Distància: aprox. 10 km 

En acabar la caminada
entrepà, aigua i cava!

El dissabte 20 de maig,
es va fer la I Caminada
Nocturna per als veïns i
veïnes de Vilanova de Sau.

El que en principi s’havia
plantejat com una sortida
per a poca gent es va con-
vertir en una gran concen-
tració de persones, en con-
cret 78, que van voler par-
ticipar en la caminada.

El recorregut, fàcil i sense
complicacions, va servir per
què l’organització compro-
vés si aquest tipus d’activi-
tat pot fer-se de forma
regular al llarg de l’any.

En acabar tothom es va
menjar l’entrepà de pa amb
tomàquet i botifarra, que
alguns voluntaris van anar
preparant mentre els parti-
cipants completaven el
recorregut.

El passat dia 15 d’abril,
l’Associació de Turisme de
Vilanova de Sau va organit-
zar una sortida caminant,
per a tots els veïns i veïnes
de Vilanova de Sau, al
Monestir de Sant Pere de
Casserres.

El punt de trobada va ser
l’aparcament situat a uns
300 m del Parador de Turis-
me Vic-Sau, just en acabar
el camí del Coll de
Terrades.

Es van apuntar una vintena
de persones que van pujar
caminant pel sender PR-40
fins al monestir.

Una vegada dintre es va fer
una visita guiada per la
Lourdes i en Joan Carles de
Sotacingles, i en finalitzar,
abans de reprendre el camí
de tornada, es va fer un
petit refrigeri amb pa i
embotits, al costat mateix
del centre d’acollida del
monestir.

Tots el assistents van coin-
cidir en que s’havia de
repetir la iniciativa de for-
ma periòdica.

El dissabte 29 de maig
de 2006, el municipi de
Vilanova de Sau va ser el
convidat del Concurs de
El Complot a Tres Ban-
des, del programa El
Suplement d’en Xavier
Solà, a Catalunya Ràdio. 

L’Alcalde, Jaume Orra i la
convidada Deborah Parris
(la immigrant coneixedora
del municipi), van ser els
encarregats de participar
en el concurs on els oients
havien d’endevinar: el nom
del poble convidat, el país
d’origen del immigrant i un
plat preparat per un restau-
rant del municipi.

Els guanyadors del concurs
van ser:

Neus Viladecans i Marsal, de
Vic, que va endevinar el nom del
nostre poble, i que va guanyar
un Cap de Setmana per a
dues persones a l’Hotel La
Riba de Vilanova de Sau.

Josep Poblet i Sans, de Tarra-
gona, que va endevinar l’origen
de la Deborah Parris, Nicòsia
(l’actual Xipre, abans colònia bri-
tànica), i guanyador d’una Cis-
tella de Fruites, regal de
Mercabarna.
Mireia Pinyà i Roig, de la Seu
d’Urgell, que va endevinar el
plat, “Múrgoles farcides de Baca-
llà amb crema de Cigrons d’Oris-
tà”, i va guanyar un Àpat per a
dues persones al Restaurant
La Cuina de la Cèlia (El Canari
de la Vall de Sau).

Tots els premis els van oferir de forma gratuïta els

establiments que van col·laborar en el concurs.

Informació Activa

Catalunya Ràdio
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Sortida a Casserres Caminada Nocturna

II Nocturna

En espera de que les condi-
cions meteorològiques
millorin, i de que la pluja
acabi arribant de forma
generosa, s’ha previst
avançar la data de celebra-
ció de la 3a Caça del
Bolet, al diumenge 29
d’octubre.

Com ja es va fer l’any ante-
rior, el dissabte dia 28
està previst fer una Xerra-
da Micològica a la Sala
Polivalent de l’Ajuntament
de Vilanova de Sau.

3a Caça del Bolet
4a Caminada Popular



Des del dia 29 de juliol, i
fins al dia 3 de setembre
d’aquest any, restarà ober-
ta al públic, a la Sala del
Mirador de la Presa de Sau,
l'exposició de natura: La
Vida del Riu. Mostra de
peixos, representatius
del Ter. L'horari és de
11:00 a 14:00 h els dime-
cres, dijous, dissabtes i diu-
menges. 

La funció d'aquesta exposi-
ció és donar a conèixer i
mostrar les diferents espè-
cies de peixos, que habiten
el riu Ter en tot el seu
recorregut, i alhora donar
una informació didàctica i
pedagògica al voltant del
riu i la intervenció de l'ho-
me, que al llarg dels anys
ha anat introduint espècies
invasores, amb el conse-
qüent perjudici, per a les
espècies autòctones.

A l'exposició s'hi podrà con-
templar espècies autòcto-
nes com: la bagra, el barb
de muntanya, l'anguila... i
també les espècies invaso-
res com: la perca america-
na, el silur i l'alburnell entre
d'altres.

En total es mostraran 19
espècies amb les seves
varietats, com per
exemple: carpa comú, car-
pa mirall, carpa koi, etc.

Col·laboren: Ajuntament de
Vilanova de Sau, Agència
Catalana de l'Aigua i Con-
sorci per a la promoció
Turística de la Vall de Sau i
el Collsacabra.

Consells del Pla d’Emergèn-
cies per Incendis Forestals,
estiu 2006:

No feu mai foc ni focs d’artifi-
ci en zones properes al bosc.
Les cremes de residus de jar-
dí estan prohibides, cal por-
tar-les a l’abocador o
triturar-les.
Elimineu les branques que
toquin la façana i allunyeu de
la casa les reserves de llenya.
Tingueu a punt eines bàsi-
ques contra incendis (màne-
gues, destrals) i alguna
reserva d’aigua.
En cas d’incendi truqueu al
112 i aviseu als veïns.
Actueu, si en té, com diu el
pla d’autoprotecció de la
urbanització.
Si el foc envolta la casa, refu-
gieu-vos a dins, tanqueu les
portes i les finestres i tapeu
qualsevol forat.
Si un incendi us sorprèn a
camp obert, allunyeu-vos en
direcció oposada al vent i, si
podeu, entreu en zona ja
cremada.
Remulleu les parts que
puguin estar amenaçades.
Si us fan desallotjar, tanqueu
els interruptors de llum i gas,
agafeu les coses imprescindi-
bles (documentació, diners i
medicaments) i marxeu per
on us diguin els serveis de
seguretat.
Tanqueu tots els subministra-
ments de combustible i pro-
tegiu-vos amb roba de cotó o
llana.
Si el fum és intens, deixeu
els llums encesos i respireu
arran de terra.
Ompliu d’aigua la banyera i
les piques, ruixeu d’aigua les
portes i les finestres i col·lo-
queu tovalloles molles sota
les portes.
Si sou al cotxe, atureu-vos i
tanqueu els vidres.
Mulleu un mocador i tapeu-
vos la cara per evitar el fum.
No us refugieu en pous o
coves.
A prop del mar o rius, acos-
teu-vos a l’aigua i, si cal,
fiqueu-vos a dins.

Les adreces electròniques                            -
               

Ajuntament www.vilanovadesau.diba.es
     e-mail Ajuntament vilanovas@diba.es
Associació de Turisme www.vilanovadesau.cat
     e-mail Associació info@vilanovadesau.cat
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Protegiu-vos del focExposició de peixos
El passat cap de setmana
del dia 17 i 18 de juny, es
va celebrar al Càmping El
Pont de Malafogassa, amb
motiu de la IX Festa de Pri-
mavera del Club de Tir amb
Arc de Les Franqueses del
Vallès, una trobada d’ar-
quers organitzada pel pro-
pi club i el càmping.

El dissabte a la tarda va
tenir lloc la concentració
d’arquers i “una tirada al
pou” amb fletxes “flu-flu”
per a totes les edats. Els
guanyadors d’aquesta pro-
va, Juan Antonio Galo i
Raül Galo, es van endur els
premis: un pernil cadascun.

L’endemà va tenir lloc un
esmorzar de pagès pels 22
arquers participants i segui-
dament les proves de
“recorregut en pista”, amb
dianes de 2D i 3D, dianes
mòbils i tirades des de
piragües.

Al migdia del diumenge es
va fer un dinar de germa-
nor, el recompte de punts
de les proves i el lliurament
dels premis. El primer pre-
mi absolut va ser per Juan
Antonio Galo, el segon per
a Rafa Ruíz i el tercer per a
Mario Ruíz.

Es va lliurar una menció i
una placa especial per a la
campiona Carme Sánchez,
del CTAF, per a la seva
meteòrica carrera com a
tiradora i pels èxits aconse-
guits en totes les competi-
cions, nacionals i estrange-
res, en les que ha
participat.

Es recorda a tots els veïns
interessats en el tir amb
arc, que el municipi de
Vilanova de Sau compta
amb cinc Monitors-Ins-
tructors de Tir amb Arc
de la Federació Catalana
d’aquest esport (dos al club
Aqua&Terra, dos a l’empre-
sa Sotacingles i un al Càm-
ping El Pont), i que existei-
xen dos llocs amb instal·la-
cions per a la pràctica d’a-
quest esport, amb tota
comoditat i seguretat (una
al Hotel La Riba i altra al
Càmping El Pont).

Tir amb arc

Silur (Silurus glani)



   

Cartes a l’informatiu
L’Ajuntament, l'Associació de Turisme o els redactors de l’informatiu no són responsables del contingut de les cartes publicades en
aquest espai. Tot i això es reserven el dret de posar en coneixement de les autoritats competents aquells escrits que siguin suscepti-
bles de constituir un delicte contra les persones o les institucions. Totes les cartes hauran d’anar firmades i datades. La redacció
publicarà íntegrament el text rebut, sense més modificacions o correccions que l’adaptació a l’espai de la publicació.
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El dia 4 de juny, es va cele-
brar la XV Fira d’Herbes
Remeieres i Productes
Artesans de Vilanova de
Sau, i enguany es pot dir
que amb més èxit, més
gent, més parades i més
festa que cap altre any.

Quinze anys són molts per
a una activitat que costa
molt d’organitzar en un
poble petit i amb pocs
recursos com el nostre. En
quinze anys la gent que va
començar la fira ha anat
canviant, tant que fins i tot
recordar el nom de tots és
difícil; tothom va posar una
mica d’ell mateix i gràcies a
aquell esforç inicial que la
va començar, i a l’esforç
actual dels que la continuen
organitzant, la Fira està
viva, més viva que mai!

Malgrat aquest reconeixe-
ment a la salut de la nostra
fira, és necessari que més
gent col·labori , ajudi, orga-
nitzi, ...; és necessari que
altra gent agafi el testimoni
dels que la van començar, i
dels que l’han continuat per
tal que apareguin noves
idees, noves formes de fer,
noves il·lusions ...

Avui, més que mai, neces-
sitem el suport de tot el
poble, per què tothom con-
tinuï sabent que a Vilanova
de Sau es fa la primera i
millor Fira d’Herbes del
país, que ha estat exemple
en d’altres pobles, i que
fins i tot es coneix fins i tot
fora de Catalunya.

És per això que tots els que
l’hem fet possible des de la
Comissió, l’Associació de
Turisme, l’Ajuntament, o
simplement com a veïns,
ens hem de felicitar i espe-
rar que en properes edici-
ons la il·lusió per la Fira
d’Herbes es mantingui.

La propera el 3/6/2007 !

Fira d’Herbes 2006



   

La Colla de Geganters de
Sau és una entitat inde-
pendent que disposa d’en-
titat jurídica pròpia i no
depèn de cap organisme
públic o privat.

És una entitat oberta a tot-
hom que vulgui acceptar
els estatuts que regiran
l’entitat i que properament
han de ser aprovats per
l'Assemblea General.

Els objectius i la finalitat de
la Colla de Geganters de
Sau són:

Construir el Gegant Més Gran
del Món, en Romà El Gegant
de Sau.
Recuperar les tradicions orals i
escrites que fan referència a
éssers fantàstics i imaginaris
relacionats amb la Vall de Sau
Promocionar i divulgar el conei-
xement de Vilanova de Sau, la
seva cultura i les seves
tradicions.
Procurar el desenvolupament,
perfeccionament, conservació i
coneixement arreu de la cultura
gegantera i grallera que des de
temps immemorial existeix a
Catalunya.
Recolzar, en la mesura del possi-
ble, totes les trobades de
gegants que es realitzin.
Promoció de l'acompanyament
musical.
Promocionar tota mena d'activi-
tats socio-culturals que tinguin a
veure amb l'activitat de l’entitat.
Col·laborar amb altres entitats
per al millor assoliment dels fins
proposats. 
Mantenir la cooperació i cohesió
amb altres colles de geganters i
grallers. 
Procurar una major convivència
entre persones de totes les
edats.
Organitzar activitats socio-cultu-
rals i col·laborar en d'altres que
es puguin celebrar en motiu de
festes majors i altres ocasions.
Fomentar la participació activa
dels joves del municipi.
En queda exclòs tot ànim de
lucre.

Vols ser de La Colla de
Geganters de Sau? Només
has d’apuntar-te, participar en
les reunions, sortides i troba-
des que s’organitzin i tenir
ganes de passar-ho bé.

Nois, noies, adults i més que
adults, podeu apuntar-vos al
Punt d’Informació o a l’adreça:
geganters@vilanovadesau.cat

El proper dia 12 d’agost a les
20:30 hores, a l’Ajuntament es
farà una reunió informativa per
a totes aquelles persones que vul-
guin apuntar-se a la Colla Gegan-
tera. Els pares poden portar als
nois i noies que també vulguin
participar. Sortides previstes:
02/09/06 - Festa major Granollers
17/09/06 - Trobada de Vilanoves
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Geganters de Sau

Els Geganters de Sau més petits

El proper dia 17 de setembre de
2006, a Vilanova del Camí (Anoia)
es celebrarà la III trobada de les
Vilanoves de Catalunya. El progra-
ma provissional de la diada és el

següent:

9:30 - Rebuda de les autoritats.
Signatura al llibre d'Honor. Acord
d’un pacte d'amistat entre les Vila-
noves (compromís de continuïtat).

9:30 - Rebuda dels assistents.
Esmorzar popular. 

10:15- Benvinguda a tots els par-
ticipants per part de l'Alcalde de
Vilanova del Camí, Joan Vich.

11:00 - Mostra cultural de les Vila-
noves: Actuacions del Grup de
Teatre de Vilanova de la Barca, de
l'Esbart de Vilanova del Vallès, i
dels Bastoners de Vilanova i La
Geltrú. Exhibició de l'espai de Dan-
sa de Vilanova del Camí. Vol en
parapent de Vilanova de Meià.

10:30 a 14:30 - Exposició del més
representatiu de cada Vilanova i
degustació de productes típics. El
xató, els cargols i les cargolines,
les coques de recapte, les
orelletes, la botifarra i les monge-
tes del ganxet, el pa de llenya, la
botifarra del camí ral i, una tisana
exclusiva: La tisana de les Vilano-
ves. 

12:30 - Cercavila amb la participa-
ció dels gegants de Vilanova del
Vallès, Vilanova de Sau, Vilanova
d'Escornalbou, Vilanova del Bell-
puig, Vilanova i la Geltrú i Vilanova
del Camí. Participaran els grallers
de Vilanova i la Geltrú, i els gra-
llers de Vilanova de Bellpuig. Pre-
sentació d’en Romà de Sau, el
Gegant més Gran del Món. 

13:30 - Inauguració de la Plaça de
les Vilanoves. Acte d'agermana-
ment de les terres.

14:30 - Dinar de germanor.

16:30 - Actuació dels quadres de
ball de la Casa d'Andalusia de l'A-
noia, la Unió Extremenya i l'Esbart
Dansaire de Vilanova del Camí.

18:00 - Comiat.

Com en d’altres ocasions, l’Ajunta-
ment de Vilanova de Sau pagarà el
transport de tots els veïns i veïnes
que vulguin anar a la trobada.
Per anar a la trobada i pagar el
dinar de cada persona, cal passar
per les oficines de l’Ajuntament
abans del dia 8 de setembre
(Dinar: adults 25 €, infants 12 €).

En uns dies es trametrà el progra-
ma oficial i més informació.

Trobada Vilanoves

En Romà, El Gegant Més Gran del Món

El Ball del Gegant de Sau

Fotografia de família, amb els padrins

Reunió i sortidaVols ser Geganter?


