
   

Després de dotze anys al capdavant d’aquest municipi, vol-
dria acomiadar-me de tots els vilanovins i vilanovines,
donant gràcies al suport que he rebut de la majoria de la
gent en aquesta etapa. També vull agrair molt especialment
la feina i el suport de tots els regidors que he tingut al meu
costat en aquests anys, i que m’han ajudat a tirar endavant
Vilanova de Sau.

En aquest poble, d’una singularitat especial i d’un extens ter-
ritori on sovint els interessos de la gent són contraposats (els
que viuen al poble, els de prop de l’embassament, els de
Sant Andreu, els de Castanyadell, etc.), he intentat sempre
servir i treballar al màxim per atendre a tot el col·lectiu, cosa
que de vegades crec haver aconseguit i d’altres on m’ha que-
dat un regust amarg perquè tècnica o econòmicament no ha
estat possible.

Tot i això, penso que Déu n’hi do la feina que s’ha fet en
infrastructures i serveis, i també en la promoció del municipi,
que ha fet que ara no només es conegui Vilanova de Sau per
l’embassament, sinó pels atractius naturals i culturals que hi
té, i pels esdeveniments que entre tots hem anat consolidant
(La Fira d’Herbes, Les Caramelles de Sau, La Festa Major, La
Caminada Popular, etc.).

També puc dir que me’n vaig força satisfet, doncs tot i que
sempre queden coses per fer, durant aquest últim any hem
treballat i assentat les bases per la construcció d’una nova
escola per als nois i noies del poble, una de les meves grans
preocupacions durant les últimes legislatures.

Dir-vos també que des de la societat civil continuaré treba-
llant, dins de les meves possibilitats, per aquest poble que
tant estimo.

Només em queda desitjar al nou Ajuntament molta sort per
afrontar els nous reptes que es plantegen al nostre municipi.

Gràcies.

Jaume Orra i Muntades
Alcalde de Vilanova de Sau
(en funcions)

Vilanova de Sau a 7 de maig de 2007

Informació Municipal

En les eleccions municipals
celebrades el passat diu-
menge dia 27 de maig de
2007, els resultats obtin-
guts van ser els següents:

Total electors:   300
-----------------------------------
Abstencions:       49  (16,33%)
Total votants:    251 (83,67%)
-----------------------------------
Del total de vots emesos:
Vots nuls:          0
Vots en blanc:       6    (2,39%)
PSC-PM:       144 (57,37%)
CiU:       101 (40,24%)

En funció dels resultats
obtinguts en les eleccions,
el repartiment dels 7 regi-
dors del consistori va ser:

PSC-PM 4 regidors
CiU 3 regidors

Atès als resultats es va pro-
clamar guanyadora la can-
didatura del PSC-PM.

L’elecció del nou alcalde /
alcaldessa es va fer el dis-
sabte dia 16 de juny a la
Sala de Plens de l’Ajunta-
ment de Vilanova de Sau,
essent elegit com Alcalde
en Joan Riera i Comellas
(PSC-PM).

Tal i com marcava la nor-
mativa el primer ple de la
legislatura, on es constitui-
ria i organitzaria el nou
Ajuntament es va fer el
dilluns dia 16 de juliol de
2007.

Carta de comiat Eleccions municipals

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

núm. 15   -   Estiu 2007



Després de les converses
mantingudes amb els
regidors de CiU a l’ajunta-
ment, per tal de que s’in-
corporin al govern muni-
cipal, i de l’oferiment per
part de l’alcalde Joan
Riera d’algunes àrees de
treball (Sanitat, Serveis
Socials, Comerç, Indústria,
Agricultura, Ramaderia i
Boscos, Desenvolupament,
Comunicacions,) a l’esmen-
tat grup polític, el cartipàs
municipal ha quedat de la
forma següent:

Alcalde
Joan Riera i Comellas.
Promoció Econòmica. Parti-
cipació ciutadana.  Urbanis-
me. 
1era Tinent d’Alcalde
Rosa Sarasa i Torrents.
Ensenyament. Joventut.
Festes.
2on Tinent d’Alcalde
Joan Carles Álvarez i
Rey. Cultura i Ciència. Medi
ambient. Esports.
Regidora
Milagros Martínez i
Adán. Turisme.  Urbanisme
(compartida amb l’alcaldia).
Regidora
Pilar Sancho i Orra. Sani-
tat i Serveis Socials.
Regidor
Josep Feixes i Cuní.
Comunicacions.
Regidor
Joan Silvente i Gay.
Comerç, Indústria i
Desenvolupament.

L’àrea d’Agricultura, Ramade-
ria i Boscos, l’assumirà l’Alcal-
de després de la renuncia del
Grup municipal de CiU.
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Passades les eleccions del
dia 27 de maig, les dife-
rents candidatures van pre-
sentar, d’acord al que dis-
posa la llei, la composició
dels grups polítics
municipals:

Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Munici-
pal (PSC-PM). Portaveu:
Joan Riera i Comellas.
Convergència i Unió (CiU).
Portaveu: Pilar Sancho i
Orra.

Grups Polítics

En primer lloc vull donar les gràcies a tothom, per donar-nos
la confiança en aquest nou projecte per tirar el poble
endavant.

En nom de tot el meu equip dir-vos que procurarem fer el
millor possible la nostra feina i la nostra responsabilitat, que
intentarem rendir al màxim a tots els nivells, i que procura-
rem fer que Vilanova de Sau sigui el poble que tots volem.

Personament dir que el que m’ha motivat a liderar aquest
repte és la idea de que aquest poble l’han de construir totes i
cadascuna de les persones que viuen i treballen en ell, i que
per avançar cap al futur cal implicar a tothom en aquelles
decisions i compromisos que faran del municipi un lloc apre-
ciat, amb caràcter propi, amb caliu, amb energia...

No cal dir que oferiré la meva confiança a totes les persones
que han estat escollides pel poble com a representants a l’A-
juntament, per tal de crear un equip de treball sòlid i com-
promès, intentant repartir les àrees de treball de forma que
cada regidor pugui desenvolupar la seva tasca de forma indi-
vidual, però alhora coordinat amb la resta de regidors i amb
mi mateix.

Aquesta col·laboració, aquest diàleg entre tots els que tenim
responsabilitats, és el mateix que m’agradaria tenir amb
cadascú i cadascuna dels veïns i veïnes de Vilanova, perquè
l’objectiu que ens hem marcat pugui fer-se realitat.

Agraeixo novament la confiança que ens heu donat i espero
respondre, juntament amb tot l’Ajuntament, a les expectati-
ves de tots els vilanovins i vilanovines.

Joan Riera i Comellas
Alcalde de Vilanova de Sau

Vilanova de Sau a 16 de juny de 2007

Joan Riera i Comellas, nou Alcalde

Nomenaments

Després de l’organització de les àrees de l’Ajuntament, s’ha
procedit a la distribució de les figures de representació als
diferents òrgans de gestió:

A l'Agrupació Forçosa dels Ajuntaments de Vilanova de Sau i
Tavertet per sostenir un secretari-interventor en comú, a l'alcal-
de, Joan Riera i Comellas.
A ADF de  Vilanova de Sau, a la regidora Pilar Sancho i Orra.
Al Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries Savassona, a l'al-
calde Joan Riera Comellas i al regidor Joan Carles Álvarez i Rey.
Al Consorci per la Promoció Turística de la Vall de Sau- Collsaca-
bra, a la regidora Milagros Martínez i Adán.
Al Consorci del Servei Territorial de la Salut d'Osona, a la regido-
ra del Grup de CIU Pilar Sancho i Orra.
A l'Agència de l'Energia d'Osona, a l'alcalde, Joan Riera i
Comellas.
Al Consell Escolar del CEP Vilanova de Sau, a la regidora Rosa
Arasa i Torrents.
També es nomena la Regidora-Tresorera de l’ajuntament de Vila-
nova de Sau, a la regidora Rosa Sarasa i Torrents.

Representacions

L’Horari de Visita de l’Alcal-
de, prèvia reserva d’hora a

l’ajuntament, serà els
dilluns de 19 a 21:30 hores

Els Plens de l’Ajuntament
de Vilanova de Sau es faran
el 1er dilluns de cada mes

Els veïns disposen d’una
bústia de suggeriments a
l’entrada de l’Ajuntament



El dissabte dia 18 d’a-
gost de 2007, a les
20:00 hores, a la Sala
Polivalent de Vilanova de
Sau, es farà per a tots els
veïns i veïnes del muni-
cipi, una Conferència-
Presentació, a càrrec del
Dr. Ryker Yll (Director de
les excavacions de Vilanova
de Sau), del Projecte de
Dinamització Arqueològica
de la Vall de Sau.

Durant l’acte es parlarà de
l’estat de les excavacions
de tots els jaciments del
municipi, i es farà una pre-
sentació de fotografies de
les diferents troballes que
s’han fet en les últimes
campanyes d’excavació.

RUTA AMB COMENTARIS

El diumenge dia 19 d’a-
gost, a les 9:30 hores es
farà una petita ruta amb
els veïns i veïnes del
municipi, per a conèixer la
Domus del Pi i la Domus
dels Sant Romà, objecte de
les properes campanyes
d’excavació que comença-
ran durant el mes de
setembre de 2007.

La sortida es farà des de
l’Hotel La Riba. Cal apun-
tar-se al Punt d’Informació
(matins) abans del dia 18
d’agost.

El dilluns dia 28 de maig, a
la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment de Vilanova de Sau,
es va fer l’acte de presen-
tació institucional del
projecte:

El patrimoni cultural i
natural de la Vall de Sau

Proposta de dinamització arqueològica

L’acte va comptar amb la
presència del Dr. Eudald
Carbonell, que va fer una
conferència sobre les possi-
bilitats de desenvolupament
dels jaciments arqueològics
de la Vall de Sau.

A les intervencions posteri-
ors, es va detallar l’abast
del projecte i del que pot
representar per a la promo-
ció econòmica i social del
municipi.

A la trobada, van participar
els següents organismes i
entitats:

Ajuntament de Vilanova de
Sau
Associació de Turisme de
Vilanova de Sau

Àrea de Coneixement i Recer-
ca (Direcció General de Patrimo-
ni, Departament de Cultura,
Generalitat de Catalunya)
Consorci de l’Espai Natural
de les Guilleries-Savassona
(Diputació de Barcelona)
Conselleria  de Cultura i Con-
selleria de Turisme (Consell
Comarcal d’Osona)
Consorci per a la Promoció
Turística de la Vall de Sau-
Collsacabra
Museu de l’Esquerda de Roda
de Ter

IPHES - Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evo-
lució Social (Universitat Rovira
i Virgili. Tarragona)
Minoa, SL (Arqueologia i
Serveis)

Sotacingles, SL (Serveis Cultu-
rals i Turístics)

Cal agrair l’assistència dels
propietaris dels llocs on
estan situats els jaciments
arqueològics, i la seva dis-
ponibilitat per a col·laborar
en el projecte:

Família Font (La Riba)
Família Genís - Bayés

La Comissió de Festes de
Vilanova de Sau està
enllestint el programa
d’actes de la Festa Major
d’enguany, que aquest any
començarà el divendres 10
d’agost i finalitzarà el dime-
cres dia 15 d’Agost, dia de
Santa Maria, patrona del
poble.

PROGRAMA D’ACTES

Dissabte, 4 d’agost

16:00   Campionat de Botifarra

Divendres, 10 d’agost

23:00   Concert de Rock

Dissabte, 11 d’agost

09:00   Xocolatada Popular
15:00   Campionat de Truc
22:30   Ball de Festa Major

     Orquestra Montecarlo

Diumenge, 12 d’agost

16:00   Campionat de Parxís
22:30   Havaneres a la Fresca

Dilluns, 13 d’agost

09:00   Concurs de Fotografia
11:00   Taller de Cata de Vins
17:00   Jocs Infantils
23:00   Karaoke i Disco Mòbil

Dimarts, 14 d’agost

12:00   Projecció curtmetratge
     “Jana”

17:00   Futbol
     Vilanova de Sau   vs
     Càmping El Pont

22:30   Teatre
     “Cita amb els gingors”

Dimecres, 15 d’agost

10:15   Missa Solemne
     Homenatge a la Vellesa

17:00   Tarda de Festa
     Berenar Popular

Per consultar el lloc de realització
dels diferents actes, així com algu-
nes de les seves característiques,
caldrà consultar el programa defi-
nitiu que sortirà properament.

Informació Activa

Festa Major 2007
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Eudald Carbonell Conferència i Ruta

La V Caminada Popular
de la Vall de Sau es farà
enguany el diumenge dia

16 de setembre, amb
sortida i arribada a la

Plaça Major de Vilanova
de Sau

El dissabte 25 d’agost, a
les 21:30 hores es farà la
IV Caminada Nocturna
de Vilanova de Sau, per
als veïns i veïnes del
poble.

La sortida i l’arribada es
faran a la Plaça Major del
poble, amb un recorregut
d’uns 10 km.

A l’arribada hi haurà boti-
farra i begudes per a tots
els participants. Preu ins-
cripció 3,00 euros.

Cal inscriure’s (abans del
divendres dia 24
d’agost) al Punt d’Informa-

Caminada Nocturna



El proper dissabte 28 de
juliol es farà la 5a Pira-
güada Nocturna a l’em-
bassament de Sau.

En acabar l’activitat hi hau-
rà coca i moscatell per a
tots els participants.

Per a consultar horaris i fer
les inscripcions cal trucar
al telèfon 620762432 del
Club Aqua&Terra.

Si les condicions ho perme-
ten, a finals d’agost es farà
una altra sortida nocturna
coincidint amb el període
de lluna plena.

Les adreces electròniques

Ajuntament www.vilanovadesau.diba.es
     e-mail Ajuntament vilanovas@diba.cat
Associació de Turisme www.vilanovadesau.cat
     e-mail Associació info@vilanovadesau.cat
     e-mail Museu museu@vilanovadesau.cat
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Piragües a la Nit

Des de la publicació de l’úl-
tim número del Butlletí
Municipal s’han fet moltes
activitats, algunes de les
quals han tingut molta par-
ticipació, i d’altres tot i que
s’han fet amb grups més
reduïts, demostra l’activitat
i l’energia del poble.

Algunes de les que s’han
fet han estat:

Les Caramelles de Sau
(6a edició), amb 11 agru-
pacions corals, 450 cantai-
res i més de 500 persones
de públic assistent (6 de
maig).
Caminada Nocturna de
Primavera (4a edició), amb
81 participants, quasi tots
veïns i veïnes del poble (19
de maig).
Presentació Projecte
d’Excavacions de la Vall
de Sau, amb conferència
del Dr. Eudald Carbonell
(27 de maig)
Fira d’Herbes Remeieres
(16a edició), amb més de
5000 persones, gegants,
dracs, corals, exposicions i
concursos (3 de juny)
Trobada de Familiaritza-
ció (1a Trobada), a Vilano-
va de Sau, per a empresa-
ris del Consorci Vall de
Sau-Collsacabra (13 de
juny)
Trobada anual de l’ADF
de Vilanova de Sau, a l’Ho-
tel La Riba (16 de juny)
Campionat de Tir amb
Arc (1r campionat), al
càmping El Pont (16 i 17 de
juny)
Piragüada Nocturna (4a
piragüada), a l’embassa-
ment de Sau (30 de juny)

El que s’ha fet!

L’Ajuntament, el Consorci
de l’Espai Natural de les
Guilleries-Savassona, i l’As-
sociació de Turisme de Vila-
nova de Sau han signat un
conveni de col·laboració,
amb el qual es podrà man-
tenir obert durant tots els
caps de setmana de
l’any, festius i tots els
dies de juliol i agost, el
servei del Punt d’Infor-
mació de l’entrada del
poble. L’horari serà sempre
de 10 a 14 hores.

El Consorci per a la Promo-
ció Turística de la Vall de
Sau-Collsacabra ha col·lo-
cat un plafó informatiu a
l’entrada del poble, que
ofereix informació relativa
als serveis i activitats dels
quals poden gaudir els visi-
tants de la zona.

Aquesta instal·lació comple-
ta la oferta informativa del
Punt d’Informació Multimè-
dia, en les hores en que el
Punt d’Informació resta
tancat al públic.

Punt d’Informació

Dissabte 27 d’octubre
a la Sala Polivalent de l’Ajuntament

Durant tot el dia mostra de
bolets comestibles i tòxics.
A les 19:30 hores:

III Xerrada de Bolets
a càrrec de Dolors Freixes

IV Caça del Bolet
diumenge 28 d’octubre

(si el temps, la temperatura
i l’aigua ho permeten)

Bolets

Des del passat mes de
maig, i fins a finals de
juliol, el Càmping El Pont,
a Malafogassa, acull cada
setmana un grup d’unes
seixanta dones d’origen
israelià, que fan estada i
nit del dilluns al dimarts.

Aquests grups de dones
formen part del projecte
“Reina del Desierto”, que
des de fa quasi una dècada
porten a terme les compa-
nyies “Geographical Tours”
a Israel i “Kokopeli Adven-
tures” a Catalunya.

El projecte pretén enfortir
la societat femenina
d’Israel, a través d’activi-
tats esportives a l’aire
lliure, per a la qual cosa
s’ha preparat una caravana
de vehicles 4x4, que són
conduïts per dones, i que
recorren el nostre país
efectuant proves com: ori-
entació, escalada, senderis-
me, rafting, etc.

Tot i el caràcter competitiu,
la velocitat no és
important, i es premien
aspectes com el treball
en equip, la solidaritat,
la resolució de proble-
mes, el lideratge i el res-
pecte pel medi ambient.

La primera expedició va
començar a l’any 1999 a
Israel i Jordània, però des
d’aquella data, ha passat
per països com: Turquia,
Etiòpia, Geòrgia, Tailàndia,
Índia, Marroc, i Uganda.

Al final del projecte d’a-
quest any, el total de
dones que haurà partici-
pat serà de 576 (13 expe-
dicions), i hauran visitat
llocs des de Barcelona al
Pirineu Català, passant per
Vilanova de Sau, Taver-
tet i Rupit.

“Reina del Desierto”


