
   

El dia 19 de novembre el Diputat d'Espais
Naturals, Josep Mayoral, el President del
Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-
Savassona i Alcalde de Vilanova de Sau,
Joan Riera, i l'Alcalde de Folgueroles, Carles
Baronet, van ser els encarregats de presen-
tar la nova guia de l'Espai Natural, al
Museu Verdaguer de Folgueroles.

Escrita per Gonçal Luna (Gaia Estudis Ambi-
entals), coordinada per Josep Melero (ÀEN-
DIBA), amb fotografies d'Iñaki Relanzón i
dibuixos d'Agnès Perelló i Jordi Ballonga
(Gaia Estudis Ambientals), i amb l’assesso-
rament d’Isabel Cabrera i Iguázel Pac
(Direcció ENGS), i de Joan Carles Álvarez
(Sotacingles), i dels Serveis Tècnics i dels
Guardes de l’Espai Natural. Han col·laborat
Anna Torrent (Museu Verdaguer), Fidel Bofill
(artista) i Anna Palomo (UVIC).

La publicació és una guia visual a tot color
amb gran profusió d'imatges, que permet
conèixer l'espai natural a simple vista però
també aprofundir en la seva història, flora i
fauna, i en el coneixement d’alguns dels
seus racons més bonics. La guia, de la qual
se n'han editat 1.000 exemplars, es pot
comprar a la Llibreria de la Diputació per 15
euros, i també als Punts d’Informació de
l’Espai Natural, i en els establiments turístics
del municipi, a partir de finals del mes de
desembre d'aquest any.

En el meu nom, i en el de l'Ajuntament que
presideixo, us desitjo unes Bones Festes
de Nadal i un any 2009 en què es facin
realitat totes les vostres esperances. L'Ajun-
tament, no ho dubteu, farà el que pugui per
tal que l'any vinent sigui millor per a tots.

Com ja és una tradició per aquestes dates,
hem pensat que tot el poble podria partici-
par en la Loteria de Nadal. És de nou per
això que s'ha enviat el petit obsequi d'una
participació de 2 € del número 79.774 per a
cada vilanoví o vilanovina, petits i grans.

Ben cordialment, l'Alcalde
Joan Riera Comellas

Informació Municipal

ALCALDIA

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

núm. 18   Hivern 2008

Guia de l’Espai Natural

El dia 6 de novembre la Federació de Munici-
pis  de Catalunya va organitzar  la segona
jornada al nostre poble, pels alcaldes dels
petits municipis. Hi van assistir alcaldes
de tot Catalunya, i el Sr. Miquel Arisa com a
president de la Federació. El tema de la reu-
nió: vies per aconseguir la millora del finan-
çament dels municipis petits (menys de
10.000 habitants), i el desplegament de la
Llei de Dependència en aquests municipis.

2a Jornada de petits Municipis

Vilanova rebrà ajuts per valor d’uns
59.000 € per projectes de dinamització del
territori, que corresponen a 177 € per habi-
tant. Aquesta injecció d'ajuts extraordinaris,
per part del govern central a Madrid, ha
estat valorada molt positivament, per tots
els ajuntaments. No obstant els terminis de
presentació del projectes són reduïts i ja
s'està treballant.

Fons d’Inversió Local



Es va aprovar el procediment de contracta-
ció del projecte d'urbanització de la Pla-
ça Major, i s’espera que els contractistes
facin les seves ofertes.

La pavimentació seguirà la mateixa estètica
que la del carrer Santa Maria: tires amb
pedra de Solsona, i els mitjos amb pedra
gallega de color beige. La font es mantindrà
al centre de la plaça, millorant-la i ade-
quant-la als nous canvis. Els fanals també
seran substituïts, unificant-los amb el model
rústic de forja negre que tenim a la plaça
Serrallonga i al mateix carrer Santa Maria.
El mobiliari urbà es posarà també a joc amb
la resta de materials. La resta de canvis
seran de tipus tècnics: baixants d'aigües
pluvials, desguassos, imbornals, ... 

Quan es disposi de les dates d’execució de
l’obra s’avisarà al veïns afectats, i si s'ha-
guessin de fer talls de circulació de vehicles,
es mantindrà informats als veïns i visitants.
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S'han substituït les bústies que hi havia
a l'ajuntament de les persones que
viuen en punts disseminats del
municipi. L'adequació de l'espai on han de
col·locar-se les bústies (carcassa) ha anat a
càrrec de l'Ajuntament, amb un cost de
2.222,78 €, tal i com es va fer amb les bús-
ties del sector de Malafogassa i del sector de
La Riba. L'import de les bústies (43,00 €/u)
ha anat a càrrec dels particulars interessats.
Amb aquest canvi es vol facilitar el treball
del personal de correus, i també la recollida
de la correspondència als usuaris, a més
d'uniformitzar els diferents models de bústi-
es que hi ha al municipi.

Bústies noves
Exercici 2008 - Diputació de Barcelona 

344.113 €TOTAL

358 €Projectes d'educació en valors

202 €Tallers i cursos d'educació permanent

366 €Suport municipal a les AMPA

1.584 €Accés  tecnologies  informació

1.000 €Fulletó guia de Promoció Turística

1.000 €XVII fira d'Herbes Remeieres

7.500 €Millora d'abastament aigües

600 €Plans locals de joventut

2.000 €Dinamització Patrimoni Arqueològic

1.511 €Natació

1.646 €Gimnàstica Corporal

2.024 €Caminades de la Vall de Sau

1.511 €Escola de piragüisme

1.080 €Adquisició material esportiu

300 €2n Campionat Catalunya de Caiac

831 €VI Caminada Popular

265.893 €Renovació i millora xarxa aigua

37.750 €Urbanització Plaça Major

16.957 €Adquisició sistema cloració piscina

Subvencions atorgades

Plaça Major

Malgrat els esforços per part de l'Alcalde
Joan Riera, i de la Regidora i responsable de
l'AMPA Rosa Sarasa, per posar en marxa el
pla d'adequació i millora dels espais exis-
tents a l’escola, les negatives per part de
la Conselleria d'Educació són consecuti-
ves: no tenen pressupost per efectuar
aquestes millores. L'Ajuntament està
intentant   trobar recursos a d’altres institu-
cions com el Consell Comarcal o La Caixa de
Catalunya, per fer possibles aquestes obres,
ja que l'escola nova no es podrà construir a
curt termini per la falta de finançament del
Ministeri d’Educació.

Reforma de l’Escola

L’edifici que originàriament s'havia
construït com a magatzem municipal en
el carrer Guilleries serà la seu de l'Espai
Natural segons el conveni aprovat en el ple
del 28 de gener del 2008 entre
l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i el
Consorci de l’Espai Natural, per un temps
limitat, a partir del qual l’ajuntament recu-
perarà l’edifici amb totes les reformes realit-
zades. Les obres d'adequació són a càrrec
de Diputació i pràcticament estan
enllestides; un cop acabades es farà una
jornada de portes obertes per què tots
els veïns pugin visitar-la.

Seu de l’Espai Natural

De vegades la línia recta no és el camí més
curt entre dos punts. Això és el que ha pas-
sat amb les negociacions per reformar
alguns dels revolts de la nostra carretera.
Benauradament i per sort aquesta vegada ja
tenim assegurat aquest projecte. El 1r
tram, del Pont del Vent al Túnel de la
Mina, es podrà començar properament.

Carretera N-141d

El dia 20 de juny i, promogut per en Fèlix
González, es va fer un dinar sorpresa de
reconeixement a l'ex-alcade, Jaume
Orra. A l'acte van assistir unes vuitanta per-
sones entre familiars, amics i coneguts

Jaume Orra



El dissabte 8 de novembre es va fer la reu-
nió informativa per als veïns del poble
sobre el nou sistema de recollida de
deixalles; amb anterioritat, el dilluns 27
d’octubre, s’havia fet amb els grans produc-
tors de residus del municipi.

Els dies de recollida del contenidor verd
fosc (rebuig) seran els dimarts i dissabtes,
de cada setmana, a primera hora del matí.

La recollida del contenidor blau i groc
(materials reciclables) es farà cada quinze
dies, preferiblement el dissabte al matí.

Contenidor blau i groc: plàstics, llau-
nes, paper i cartró, envasos.
Contenidor rebuig verd fosc: Orgànic
i el que no pugui anar al contenidor blau
i groc.
Contenidor verd: vidre.
Andròmines: a la caixa d'andròmines.
Quart dissabte  i diumenge del mes
parell.
Deixalleria mòbil: altres materials reci-
clables o de rebuig que no es puguin
dipositar als altres contenidors. Segons
calendari. Quart dissabte i diumenge del
mes imparell.

24 i 25 de gener
28 i 29 de març
23 i 24 de maig
25 i 26 de juliol
26 i 27 de setembre
28 i 29 de novembre

Durant la Jornada de Gestió Energètica
Municipal del dia 21 d'octubre el Sr. Josep
Verdaguer de l'Agència Local d'Energia d'O-
sona va presentar l'experiència de Vilanova
de Sau en aquest camp.

La Diputació de Barcelona va donar a conèi-
xer, en el marc de la Jornada "Gestió dels
Consums Energètics Municipals", organitza-
da per l'Institut Català de l'Energia, la inicia-
tiva "Pacte d'alcaldes per l'energia", que vol
lluitar contra el canvi climàtic a través d'ac-
cions impulsades des del món local.

Els objectius de la Comissió Europea són en
matèria d'estalvi energètic i foment de les
energies renovables, pels quals Vilanova
de Sau va ser un dels exemples posats
tant en estalvi energètic com en el de
descontaminació lumínica.
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Recollida de deixalles

28 de febrer i 1 de març
25 i 26 d’abril
27 i 28 de juny
22 i 23 d’agost
24 i 25 d’octubre
2 i 3 de gener 2010

Calendari andròmines 2009

Calendari deixalleria 2009

Per tal de tenir cura de la imatge, i millorar
el servei de recollida, es prega a tots els
veïns que si al llençar deixalles als conteni-
dors observen que aquests resten plens,
busquin lloc a uns altres, i no deixin bosses
fora o amb les tapes obertes.

En concret s’ha observat que els contenidors
situats al Passeig Verdaguer, davant de l’A-
juntament s’omplen amb molta facilitat,
mentre que els situats a altres indrets res-
ten quasi buits, el que ocasiona una visió de
brutícia i desordre en un dels llocs del poble
on passa més gent.

En cas de continuar la situació, s’estudiarà
la possiblitat de canviar de lloc aquests
contenidors.

Ajudeu-nos a mantenir la bona imatge
del municipi! Gràcies

Setmana de l’Energia



Des de la Regidoria de Benestar Social es
continua treballant per garantir els drets
socials i la millora de la qualitat de vida de
la gent del municipi.

Un aspecte de millora és l'ampliació del ser-
vei d'atenció de la treballadora social al nos-
tre poble, que doblarà les hores de presèn-
cia per tal que disposi d’un horari amb més
cobertura de servei. Els serveis socials
són uns serveis propers a la gent.

Per primera vegada en el nostre municipi
tenim una parella lingüística, es a dir una
persona que ha vingut d'un altre país, que
vol aprendre català a través del diàleg, i que
té com a tutor/tutora un ciutadà català o
una ciutadana catalana.

Això ha estat possible gràcies al conveni que
té l'ajuntament amb el Servei d'Acollida de
Nouvinguts del Consell Comarcal d'Osona.
La Pilar Sancho i la Wioletta Cepowska
són la nostra parella lingüística.

Aprofitem per donar la benvinguda al nostre
municipi a tota la família Cepowska!

Aquest any els nens i nenes del poble han
pogut gaudir de dos casals d’estiu al
poble, un durant el del mes de juliol i l’altre
a l’agost.

Les monitores del casal del juliol van
ser la Ivet Codina i la  Mireia Feixas, que
desenvoluparen les activitats habituals d’a-
quests tipus de casal.

El casal del mes d'agost va ser organit-
zat pel Club Nàutic, i era gratuït per als
paricipants. S’hi van apuntar uns 20 nens i
nenes, fent activitats nàutiques com l'esquí,
la vela, el piragüisme, o fent excursions...
L'ajuntament es va fer càrrec del Pla d'Ocu-
pació subvencionat que va permetre con-
tractar a la Núria Batiste com a monitora, i
que va comptar amb la col·laboració de l'En-
ric Dosta i d’en Raül Gutiérrez. L’Ajuntament
també es va fer càrrec de la despesa de
benzina de les barques.

L’últim dia del casal d'agost, el restaurant
Sau Vell va obsequiar als nens i nenes amb
un aperitiu.

Gràcies a tothom per col·laborar!

El dia 24 de novembre d’enguany, es va ini-
ciar un Curs d'Informàtica Bàsica, amb
una durada de 25 hores, que es porta a ter-
me a les aules de l'escola, els dilluns i els
dimecres de les 20 a les 22 hores.

Per determinar si la iniciativa de fer el curset
podia tenir acceptació es va realitzar una
enquesta prèvia als veïns sobre algunes pro-
postes de cursets. De les dades obtingudes
es va preparar aquest primer curs d’infor-
màtica, per a 20 persones, que ha tingut
un bon acolliment entre les persones
inscrites.

L’acceptació de la idea ha deixat, a última
hora, algunes persones fora d’inscripció per
manca d’espai i professorat, per la qual cosa
s’estudia fer-ne un altre curs durant el pro-
per any 2009.
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Curset d’Informàtica Bàsica

Casals d’estiu

Parella lingüística

MÉS HORES DE LA TREBALLADORA SOCIAL

NOU HORARI D'ATENCIÓ

SEGON I QUART DIMARTS DE CADA MES
DE 9,30h a 12h

Per concertar hora trucar a l'Ajuntament

Serveis Socials a Vilanova



   

Les obres de la línia de Molt Alta Tensió
(MAT) han estat paralitzades, al seu pas
per Vilanova de Sau, degut a que des de
l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
s’havia requerit la redacció d’un nou informe
d’impacte ambiental.

Desprès de la realització de l’informe, REE
(Red Eléctrica Española) ha desestimat la
majoria de propostes relatives a la modifica-
ció del traçat o a la forma de realitzar els
accessos a les torres metàl·liques. Única-
ment s’ha acceptat la modificació de la ubi-
cació de dues torres que s’havien previst
situar al bell mig d’uns camins ja existents.

Els informes ja han estat presentats i resten
a disposició del públic a l’Ajuntament. S’ha
obert un període d’al·legacions públiques, al
final del qual i en funció de les decisions, es
reprendran les obres de la línia.

Parlem de Caça!

La caça és una de les activitats primeres i
bàsiques en  la supervivència i evolució de
moltes espècies i en concret de l'espècie
humana. Caçar consisteix en atrapar ani-
mals per disposar-ne i utilitzar-los pels nos-
tres interessos. Es pot caçar per menjar, per
fotografiar, per oci, per domesticar, etc.
L'activitat de la caça estava tan arrelada en
els nostres territoris que fins i tot  el fet d'a-
nar a buscar bolets i collir-los també en
diem anar a "caçar bolets". De totes mane-
res actualment quan parlem de caça ens
referim a l'activitat d'anar a cercar i matar
animals amb una escopeta i normalment
amb l'ajuda de gossos. Aquesta activitat que
fa uns cinquanta anys es feia amb poques
normes i lleis, ha estat regulada per l'Admi-
nistració, el que ha provocat el naixement
de les Societats de Caçadors, que en la nos-
tra terra s'han constituït correctament i que
fins i tot han rebut premis als propietaris
que han dinamitzat "àrees privades de caça"
a l'entorn de municipis i pobles, dels que
fins i tot han copiat el nom, Societats de
Caçadors: de Vilanova de Sau, de Tavertet,
de Rupit, de Folgueroles, de Sant Hilari
Sacalm, etc. Les Societats de Caçadors
intenten, normalment, vetllar per mantenir i
augmentar les poblacions de les espècies
d'animals més apreciades per la caça: conill,
perdiu, senglar, tudò, becada i ànec salvat-
ge, entre d'altres, per poder-ne gaudir
caçant-los amb diferents tipus d'actuacions
en el territori. En properes edicions del but-
lletí intentarem explicar què fem els caça-
dors i les societats de caçadors.

President de la societat de caçadors
Josep Mª Orra

Societat de Caçadors
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La MAT

Els alumnes del CEIP Vilanova de Sau van
vendre “Nadales” el dia 7/12/2008, a partir
de les 11 h, davant del restaurant Ferrer de
Tall. Tots ells donen les gràcies als veïns i
veïnes per col·laborar amb la iniciativa.

Malgrat que sovint anomenem “Nadales” a
unes plantes verdes, de fulles (bràctees)
vermelles, el seu veritable nom és Poinset-
tia (Poinsettia pulcherrima), tot i que també
es pot anomenar Flor de Pasqua, Flor de
Nadal o Estel de Nadal. Curiosament les
seves flors són molt petites, de color groc i
passen pràcticament desapercebudes davant
del color vermell de les fulles superiors.

Les veritables “Nadales” són plantes de la
família dels lliris amb flors blanques. A Cata-
lunya podem trobar dues espècies: la nada-
la (Narcissus tazetta) i la nadala menuda
(Narcissus dubius).

Vilanova de Sau s’ha adherit al programa
Barcelona Catalunya Film Comission, a
través del Consorci de Turisme per a la Pro-
moció Turística Vall de Sau-Collsacabra. 

Aquest organisme va ser creat l’any 1996
per l'Ajuntament de Barcelona i la Generali-
tat de Catalunya, amb la finalitat d’establir
una xarxa d'atenció als rodatges de pel·lícu-
les, que fos estable i coordinada arreu del
territori català; l’objectiu era oferir el territo-
ri de Catalunya com a plató i escenari per a
rodatges de tot tipus (anuncis, pel·lícules,
documentals, etc.).

Amb l’adhesió a aquest programa, Vilanova
de Sau passa a formar part de la seva "base
de dades”, i quan la Barcelona Catalunya
Film Comission rep una petició, aquesta
busca en la seva base de dades aquells
ajuntaments amb recursos paisatgístics i
culturals, que responen a la demanda realit-
zada, i passen el contacte al productor. Un
cop els productors escullen un territori es
posen en contacte amb el municipi per acor-
dar els permisos del rodatge, l’import de les
taxes, les condicions, etc.

BCN Catalunya Film Comission

Venda de “Nadales”

Les Societats de Caçadors de Rupit, Tavertet
i Vilanova de Sau van fer una aportació de
337,00 € a la Marató de TV3, que
enguany recaptava fons econòmics per a
l’estudi de les malalties mentals, i que es va
celebrar el passat diumenge dia 14 de
desembre.

Potser l’any vinent hi hauran més inciatives
per col·laborar-ne

Vilanova a la Marató de TV3
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El dia 1 de juny d’enguany es va celebrar la
XVII Fira d’Herbes Remeieres i Produc-
tes Artesans de Vilanova de Sau, i mal-
grat va ser un dia plujós i gris, l’afluència de
visitants va ser força elevada.

Era la primera vegada en disset anys
que es va haver de modificar el programa
previst com a conseqüència de la pluja, i
traslladar a tots els paradistes a cobert de la
Pista Poliesportiva.

Tot i els inconvenients es van poder realitzar
totes les activitats previstes (ruta botànica,
pregó, xerrada, exposició, concert de tarda),
i únicament es va suspendre l’actuació dels
Gegants de Sau (en Serrallonga i en Romà).

Com a Pregoner de la Fira es va comptar
amb la presència d’en Mathew Tree,
escriptor i comentarista mediàtic, que s’es-
trenava en aquesta faceta festiva.

A les 12:00 h, i aprofitant la presència d’en
Mathew Tree, l’alcalde Joan Riera i el convi-
dat van procedir a l’obertura oficial del
carrer Santa Maria, que acabava de ser
remodelat i que lluïa festiu per a l’ocasió.

XVII FIRA D’HERBES - 2008

Com cada tercer diumenge de setembre,
aquest any el dia 21, es va organitzar la VI
Caminada Popular de la Vall de Sau,
amb sortida i arribada a Malafogassa, uns
17 km, en ruta circular.

Els participants, uns 200, van prendre la
sortida a les 8:00 hores, des del Pont de
Malafogassa en direcció a Sant Pere de Cas-
tanyadell, i des d’aquí per un corriol (antic
Camí Ral, també anomenat Camí del Rector)
fins a Sant Andreu de Bancells. En aquest
tram l’organització va haver d’emprar uns
dies en la neteja i condicionament de l’accés
a aquest camí que pràcticament s’havia
perdut.

La boira, persistent fins a migdia, no va per-
metre veure les boniques vistes que des de
Bancells es poden tenir de Les Guilleries i
del Montseny.

Els guanyadors dels premis van ser:

Premi al participant més ràpid
Francesc Fernández - 1 h i 45 min - Tona

Premi al participant més jove que acaba
Júlia Capdevila - 3 anys - Manlleu

Premi al participant de més edat que acaba
Mercedes Rey Freixo - 74 anys - Granollers

Com cada any els participants restaven con-
tents pel recorregut realitzat i s'emplaçaven
a trobar-se per a la propera caminada que
es farà el dia 20 de setembre de 2009.

VI Caminada Popular - 2008

La Nit de Sant Joan, els veïns van voler
van anar a sopar a la Pista Poliesportiva.
Cadascú es portava el seu sopar, i l'Ajunta-
ment hi va col·laborar amb cava i coca.

El dia 20 de setembre es va fer la ja tradici-
onal sardinada organitzada per un grup de
veïns del poble, aquesta trobada va reunir a
moltes persones que totes juntes van voler
acomiadar l'estiu.

Sopars d’estiu

Els firaires a la Pista Poliesportiva

L’alcalde Joan Riera i en Mathew Tree en l’obertura ofi-
cial del carrer Santa Maria

Alguns participants a la VI Caminada Popular

Informació Activa
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Degut a un desgraciat succés que va colpir
el municipi, i que ningú podia ni imaginar,
aquest  any es van haver de fer algunes
modificacions sobre el programa d'actes
previst per la Festa Major del dia 15 d'agost.

El dissabte 9 d'agost es va celebrar el
campionat de botifarra, on la parella Jaume i
Miquel Orra van ser els guanyadors. 

El dimecres 13 d'agost es va fer la recolli-
da de fotos del III concurs de fotografia a la
Sala Polivalent de l'Ajuntament. I a la nit
Les Havaneres a la Pista Poliesportiva amb
el grup “Voramar”. Per acabar amb un tastet
de rom cremat.

El divendres 15 d'agost a primera hora es
va fer la missa solemne, seguidament l'Ho-
menatge a la Vellesa, amb l'actuació del
“Mariachi Luces de México” i un bon pica-pi-
ca al parc infantil. 

A les quatre de la tarda es va fer el IX cam-
pionat de parxís on va guanyar en Pere
Blanch en la categoria d’adults i l'Aïna Ruiz
en la categoria d’infants fins a 12 anys. Al
vespre i malgrat el fred es va fer la Gran
Quina Popular, va ser un èxit!, doncs la Pis-
ta Poliesportiva estava plena a vessar.

FESTA MAJOR 2008

Els nens en el joc de les cadires

Mariachis  Luces de México

Els pares en el joc de les cadires

El dissabte 16 d'agost de bon matí
petards i xiulets per anar a la xocolatada
(boníssima!). I desprès pares i nens s'ho
van passar d'allò més bé amb la Gimcana
que l'organització havia preparat. A la tar-
da  XXXI campionat de truc per parelles. On
els guanyadors van ser Joan Riera i Roger
Juvanteny.

I a la nit el gran Ball de Festa Major amenit-
zat per la “Orquestra Montecarlo”. Es van
lliurar els premis de fotografia. Aquest any
el Tema era sobre Les Festes de Vilanova de
Sau. El primer premi, de 150 €, va ser per
en Marià Mongé.

El diumenge 17 d'agost a la tarda es va
fer el tradicional Partit de Futbol Solters vs
Casats. Mentre la quitxalla s'ho passava d'a-
llò més bé amb el toro mecànic, els
inflables, on està el conill, i altres jocs. Des-
près i com a fi de festa es va fer el berenar
popular per a tothom al significatiu preu
d'un euro. Coca, fuet i beguda.

Passiu bé i fins l'any que ve!!!

1r Premi Concurs de Fotografia 2008. Marià Mongé



El dia 1 de desembre es va fer l'Aplec de
Sant Andreu de Bancells (segons el bisbe
la festa major més curta de Catalunya).
Començà a les quatre de la tarda amb la
missa. Seguidament es va fer la botifarrada,
i desprès el cant dels adéus al voltant del
foc. Volem agrair al senyor Maineker de
"Can Món" la seva col·laboració, així com fer
un recordatori a la memòria de la seva
senyora recentment difunta. Moltes gràcies!

El dia 3 de novembre, a l’Aula Magna de la
Universitat de Vic, es va fer la preestrena de
la pel·lícula d'en Serrallonga. Va tenir
molt bona acceptació entre el públic assis-
tent i se n'han difós opinions positives.

El dies 6 i 7 de novembre es van emetre els
dos capítols de la minisèrie d’en Serrallonga,
després del telenotícies vespre de TV3. Ara
la pel·lícula s’estrenarà a d’altres llocs d’ar-
reu de l’estat espanyol, i més endavant en
alguns països europeus que ja han comprat
els drets d’emissió.

Aquesta proposta pot suposar una bona tar-
ja de presentació del nostre territori, alhora
que permetrà desenvolupar diferents pro-
postes turístiques al voltant del personatge.

El passat dilluns 10 de novembre, igual en
anys anteriors, es va fer una Sortida de
Familiarització dirigida als empresaris
turistics de la Vall de Sau i del Collsacabra,
al personal dels ajuntaments consorciats i
als agents de les oficines de turisme de la
comarca. Aquest any el territori escollit va
ser la comarca del Ripollès. Es van visitar
diferents establiments com l’ARI El Reixach,
o la formatgeria La Rovira de Sant Pau de
Segúries. Es va fer una ruta de senderisme i
una ruta guiada a Camprodon i al Monestir
de Ripoll i a la Farga.

La 5a Jornada de Portes Obertes, es va
fer a Rupit, el passat dia 8 d'octubre. Com
en d’altres ocasions, la jornada anava dirigi-
da a tots els associats del Consorci per a la
Promoció Turística de la Vall de Sau-Collsa-
cabra, a les Oficines de Turisme de la
comarca d’Osona, als Ajuntaments consorci-
ats i a d’altres agents turístics interessats.
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Portes Obertes a Rupit

Excursió al Ripollès

Serrallonga, la llegenda

Aplec de Sant Andreu

Aquest any, excepcionalment, es va fer la
Castanyada el dia 1 de novembre en lloc
de la tradicional nit del 31 d'octubre. Aques-
ta decisió va ser encertada per part del pre-
sident de la comissió de festes, Carles Orra,
ja que el mal temps va ser la tònica general
de tot aquell cap de setmana.

Castanyada 2008

El dijous 11 de desembre, a les 8 del vespre
a la Fonda Marsal de Rupit, es va fe la tradi-
cional Nit del Turisme de la Vall de Sau i
el Collsacabra. A l'acte es va presentar la
Memòria 2008 i els projectes 2009 del Con-
sorci, i na Lourdes Alemany, de Viatges Ale-
many, va fer una petita conferència sobre el
tema: "Un pas endavant en la comercialitza-
ció de productes turístics". 

A la Nit del Turisme també hi va assistir
l'Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella, diputat dele-
gat en matèria de Turisme de la Diputació
de Barcelona, i l'Esteve Rovira, director de
Serrallonga, la llegenda del bandoler,  així
com també dels alcaldes dels municipis de
Sau-Collsacabra, regidors de turisme, asso-
ciats i altres representants del món del
turisme.

Nit del Turisme

A finals del mes de novembre la Diputació
de Barcelona va editar una guia de rutes
en espais naturals, on surten dos itinera-
ris de Vilanova de Sau. El nom de la guia és
Rutes de Flora i Fauna, i malgrat que la
idea és molt bona, hem de lamentar que la
guia conté alguns errors  de senyalització,
en les rutes marcades al nostre municipi.
Des de Vilanova s’han fet arribar les corres-
ponents correccions a la Xarxa de Parc
Naturals; la resposta d'aquests ha sigut molt
positiva ja que rectificaran la informació i
reeditaran la guia de nou. Recordem que la
guia va ser de difusió gratuïta, amb la com-
pra del diumenge dels diaris: la Vanguardia,
el Periódico de Catalunya, el País, el Mundo i
l’Avui. Se’n van editar 800.000 exemplars.

Vilanova en una guia de rutes

Us volem recordar que l'Informatiu
Municipal, es una manera d'apropar la reali-
tat i les notícies de l'Ajuntament als veïns de

Vilanova de Sau. Però també volem que
sigui un mitjà de participació per aquells que
tenen alguna cosa a dir, sigui bona o dolen-
ta, on poder escriure les opinions,  notícies o

simplement dir el que es pensa. També
podeu aportar fotos dels aconteixements i
festes que es fan al poble. A l'entrada de

l'Ajuntament hi ha una bústia on podeu dei-
xar els vostres suggeriments.

Gràcies per participar!


