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L'Agència Catalana de Residus ha confir-
mat que vol iniciar a principis del mes d’a-
bril, la neteja, el condicionament i la
restauració de l’antic abocador de La
Bassassa, d’acord amb una subvenció en
espècie que va atorgar al municipi el
19/05/2008. El termini d’execució de les
obres és aproximadament d’un mes.

Recuperació de l’abocador

Benvolguts veïns i veïnes, vull informar-vos
que en un mes començaran les obres de la
carretera N-141d, Vilanova-Vic, en el tram
del Pont del Vent al Túnel de La Mina (segu-
rament ja heu observat les marques i
senyals que últimament s’han pintat a la
carretera). Les millores consistiran en adre-
çar uns 9 revolts per millorar la visibilitat i el
pas dels vehicles. Esperem poder continuar
amb les millores en els propers dos anys,
amb els trams Túnel de la Mina-Vilanova i
Vilanova-Embassament de Sau, tot i les difi-
cultats en aconseguir acords amb els propie-
taris afectats i amb la falta de finançament.

Un altre punt que de ben segur preocupa a
molta gent és el de la televisió TDT, sobre
el qual us puc dit que ja tenim concedida la
instal·lació d’un repetidor als Munts, tot i
que no sabem la data en la qual es farà.

Per acabar voldria demanar a tots els veïns i
veïnes una mica de paciència amb les
obres que s’han iniciat a la Plaça Major i
que tenen una durada prevista de quatre
mesos. L’Ajuntament es va reunir el dia 28
de març amb els veïns afectats per tal d’in-
formar de les actuacions que es faran i de
com organitzar-se.

M’agradaria animar a la gent a que utilitzés
aquest mitjà d’informació per sol·licitar,
demanar, o fins i tot queixar-se, sobre tot
allò que afecta de forma general al poble. Ja
sabeu que podeu dirigir els escrits signats a
les oficines de l’Ajuntament.

També recordar-vos que tan l’Alcalde com
els Regidors, resten a la vostra disposició
per parlar o comentar qualsevol tema que
pugui preocupar o del qual no es disposi de
suficient informació. 

Gràcies a tothom.

Joan Riera i Comellas
Alcalde de Vilanova de Sau

Carta de l’Alcalde



Benvolguts veïns

Tot d’una veureu en el trencat de Can Burja-
da, Mas Romeu, Dipòsit, Can Barloca, Can
Pon, i Can Patel, una porta de fusta oberta i
un rètol que diu “PAS EXCLUSIU DE VEÏNS”.
Vol dir veïns del nostre Municipi.

La nostra intenció és intentar evitar que
vehicles que no coneixen el territori circulin
per la zona sense saber que els camins no
tenen sortida.

Des de la seva constitució la política de l’Es-
pai Natural és del tot anti-natural. Tot es fa
pensant amb els que ens visitaran de fora,
poc es pensa amb els que vivim a dins l’
Espai Natural. Actuen com si gestionessin un
parc urbà, martiritzant els territoris amb
rètols de tots colors, senyalitzant rutes de
tot tipus, i així les persones no han de pen-
sar i l'Administració col·labora de manera
efectiva a la mediocrització general.

Desprès d’uns quants anys d’Espai Natural,
seria bo fer algun dia una reflexió des del
Municipi del que s’ha fet bé i del que cal
corregir.

Repetim “veïns” tots, res tancat i si un dia
troben la porta ajustada potser serà per
intentar evitar la invasió dels terrorífics bus-
cadors de bolets.

A passar-ho bé, una salutació d’uns veïns de
la Pineda. 

Carta de Joan Orriols

pàgina 2

Els alumnes i mestres de l'escola de Vilano-
va de Sau, com cada any, hem celebrat el
DENIP (Dia Escolar de la No-violència i la
Pau). Estem contents i orgullosos de col·la-
borar en aquesta diada.

Enguany una de les activitats que hem rea-
litzat ha estat la redacció del següent
manifest:

Avui 30 de gener celebrem la 46a diada del Dia
Escolar de la No-violència i la Pau

Els alumnes de l'escola de Vilanova de Sau ens mani-
festem contra la violència. Ens ajuntem als moviments
de la no-violència i rebutgem qualsevol tipus d'enfron-
tament violent, bé sigui físic o verbal per assolir un
objectiu.

Aquests objectius poden ser resistir-se o oposar-se a
una guerra i també protestar contra un govern injust
davant unes lleis discriminatòries. Estem en contra de
les guerres, i tot el que fa mal a la gent.

Creiem que amb les guerres no s'arreglen res, com la
guerra actual d'Israel i Palestina. S'arreglen les coses
parlant i no matant. Amb les guerres mor molta gent.

No a la guerra, SÍ a la pau.
No a la marginació, SÍ a l'amistat.
No discutir, SÍ parlar.
L'amor és millor que l'egoisme.
No-violència és millor que violència.
La pau és millor que la guerra, dos no es barallen si
un no vol.

Normalment les guerres comencen per enveges, insults,
baralles i riqueses.

El 30 de gener de 1964, dia de la mort de Mahatma
Ghandi, en Llorenç Vidal Vidal va crear el DENIP per
commemorar com aquest havia defensat la pau i els
seus drets.

Per això nosaltres volem ser com en Ghandi, per seguir
defensant la pau i els drets dels nens.

Estem en contra de l'explotació que fan alguns països, a
nens i nenes de la nostra edat, fent treballs durs en lloc
d'anar a l'escola.

Volem un món nou on hi hagi IGUALTAT, PAU i FELI-
CITAT PER A TOTHOM!

Visca la PAU!

Manifest per la PAU CARTA A L’INFORMATIU

Les Societats de Caçadors de Folgueroles,
Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles i Vilanova
de Sau, tenen signat un conveni amb la
Diputació de Barcelona per a la millora
de l’hàbitat dels conills.

Aquest conveni que fa més de dos anys que
es va signar ha començat a tenir els primers
resultats, i inclou la recuperació de feixes i
sembrats. El compromís és que cada socie-
tat faci actuacions en el seu municipi, i en el
cas de Vilanova de Sau es van preveure
dues, una de les quals, la del Puig del
Moner, ja s’ha finalitzat, restant pendent
una altre a la fina de Les fagedes, situada
en el Sot de Colltrencat, i que començarà en
els propers dies.

Aquestes actuacions s’han fet amb l’acord
de totes les parts implicades: propietaris,
caçadors i la pròpia Diputació de Barcelona.

Societat de Caçadors

Els nostres veïns Joan Orra Marot i
Remei Codina Cabanes ens van deixar

els dies 8 i 10 de gener respectivament.
Volem recordar-los en la seva absència.

Els trobarem a faltar!

També hem de lamentar la mort d’en
Pere Dosta i Vidal, ex-President del

Club Nàutic Vic-Sau
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Des de fa uns 30 anys, s'han dut a terme a
Vilanova de Sau diferents intervencions rela-
cionades amb la recuperació i estudi del
patrimoni cultural d'aquestes valls que abra-
ça un període cronològic molt ampli que va
des de la prehistòria fins a l'època medieval.
Després d'aquest temps inicial d'estudi s'ha
volgut fer un nou pas endavant i plantejar
una proposta de  dinamització i socialit-
zació del coneixement.

L'Ajuntament de Vilanova de Sau, conscient
de la importància i possibilitats d’aprofita-
ment que  ofereix aquest ric patrimoni va
encarregar a l'IPHES (Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució Social) un
estudi preliminar de recerca i socialització
cultural i turística a la Vall de Sau, a partir
de la posada en valor del patrimoni natural i
històric de la zona.

L’àmbit d'aquest estudi, presentat oficial-
ment fa unes setmanes al Palau Moja
(seu de la Direcció de Patrimoni Cultural de
la Generalitat de Catalunya) és valorar la
participació de les diferents administracions i
empreses i la seva vinculació en la gestió del
futur espai cultural.
 
En aquests moments s'està establint amb
les diferents empreses i institucions les for-
mes i terminis de col·laboració  per tal de
donar forma definitiva a un projecte on la
informació que ens proporcionin les investi-
gacions arqueològiques es vinculi amb el ric
patrimoni natural de l'entorn (Espai Natural
de les Guilleries-Savassona), i altres ele-
ments patrimonials més moderns com les
infrastructures de l'embassament d'aigua i
la generació d'electricitat.

L'argument general que ens permet relacio-
nar aquests diferents elements i oferir un
discurs actual i atractiu per la recerca
del patrimoni, l’activació econòmica, la
creació de nous llocs de treball i per a
potenciar el turisme cultural de la Vall ha
de ser la interrelació entre l'aigua i l'home al
llarg de la història. Aquest argument és molt
versàtil i permet parlar de molts temes
transversals (natura, ecologia, evolució soci-
al, tecnologia, etc.), aprofitant els diferents
elements patrimonials de què es disposa.

Per poder desenvolupar tot aquest projecte,
és necessari crear una sèrie d'infrastruc-
tures i serveis com un Centre d'Interpre-
tació amb diverses estacions interpretatives
escampades pel territori, un Centre de
Recerca, un aula i tallers de dinamització i
d'altres serveis.

Dr. Riker Yll
Director Excavacions Vilanova de Sau - IPHES

Joan Carles Álvarez
Regidor de Cultura

Els 59.000 € que ha adjudicat el Fons
Estatal d'Inversió Local - FEIL (els
famosos “diners d’en Zapatero”), es
faran servir per a millorar l'edifici de
l'Ajuntament.

Les obres consistiran en eliminar les barre-
res arquitectòniques que actualment té l'edi-
fici, construint un accés en rampa a la Sala
Polivalent, des del mateix carrer i l’adequa-
ció d’uns lavabos en la primera planta.

També s’arranjarà un local social als baixos
de l’ajuntament, on actualment es troba
l'arxiu municipal i el magatzem del treballa-
dor de la brigada. Aquest espai servirà com
a sala de reunions i està previst dotar-ho
amb ordinadors.

Aquests diners serviran per avançar unes
obres ja previstes, però que no havien pogut
entrar al pressupost d'aquest any.

Projecte de Recerca

L’Ajuntament ha passat un BAN a tots els
veïns informant-los que és obligatori nete-
jar de vegetació tots els solars no edifi-
cats amb la finalitat de prevenir el risc
d’incendi.

A partir del dia 15 de març qualsevol
intenció de fer foc al municipi haurà
d'ésser autoritzada pel DARP:
Telèfon: 938854544 - Fax: 938855591
e-mail: aosona.dar@gencat-cat

Neteja de solars - Incendis

Un cop acabat el primer curset d'informàtica
fet a Vilanova de Sau i vist l'èxit que ha tin-
gut, voldria donar les gràcies a tothom que
l'ha fet possible. Gràcies a la gent de Funda-
ció Mil·lenari, a l'escola per la seva col·labo-
ració, al personal de l'ajuntament, i com no,
al professor Jordi Simó.

Cal destacar el bon comportament de tots
els assistents i el companyerisme que hi ha
hagut durant el curset. Per últim demanar
disculpes a totes les persones que no van
poder assistir al curset, però malaurada-
ment no disposàvem de més espai ni de
més recursos.

Només queda esperar que tots els cursets
que es facin a partir d'ara, es puguin fer en
un ambient com el d'aquest.

Moltes gràcies a tothom.

Josep Feixas
Regidor de Comunicacions                         -
                                                                 

Curset d’Informàtica

Fons Estatal d’Inversió Local
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El passat dia 29 de desembre l'Ajuntament
va organitzar un taller per a tots els nens
i nenes, amb la participació especial de
la coneguda ninotaire Pilarín Bayés. Al
taller hi van assistir 20 nens i nenes d'edats
molt variades, entre 4 i 14 anys  i van gau-
dir d'una sessió de contes i d'un taller de
figures de Nadal que els hi va oferir la
Pilarín.

D'aquesta manera es va dinamitzar el llarg
espai de temps que ocupen les vacances de
Nadal, i els més joves van gaudir d'una acti-
vitat diferent durant les seves vacances
nadalenques. La monitora Sandra Codina va
coordinar el taller i també hi van col·laborar
avis, pares i tiets dels nens assistents. Tots
van gaudir d'una divertida sessió al costat
de la reconeguda ninotaire.

Taller amb Pilarín Bayés

Des de l'àrea de serveis socials s'ha impul-
sat l'activitat d'un "taller de memòria",
destinat a les persones més grans de 65
anys. Aquest taller té una durada de 10 ses-
sions d'una hora i mitja cada una i es fa a
les dependències de l'ajuntament cada
dimarts a la tarda, del febrer a l'abril.

El nombre de persones interessades ha estat
notable i els participants utilitzen el seu
enginy a cada sessió per resoldre la varietat
de proves que els posa la Bego, la tècnica
encarregada del funcionament del taller

Taller de memòria

Dissabte dia 28 de febrer a 2/4 d'11 de la
nit es va fer a l'Ajuntament de Vilanova el
ball de carnestoltes i concurs de
disfresses.

Els premis van ser:

- Millor disfressa infantil a la Girafa, 30 €.
- Millor disfressa adult, 50 € per la Pirata
amb vaixell.
- Premi de 80 € per la millor comparsa. Que
ser molt discutit i que finalment es va com-
partir: 40 € per la Taronja i 40€ pel Pantà
de Sau.

Carnestoltes de Crisi

Els Reis Mags de l'Orient de Vilanova de Sau
van estrenar carrosses, desprès del tradi-
cional recorregut  pel poble van fer el dis-
curs des del balcó de l'Ajuntament on van
recollir les cartes i van rebre tots els nens  i
nenes del poble que van ser obsequiats amb
un regal.

Els Reis estrenen carrosses

A partir del dia 7 d'abril i fins el 28 es podrà
visitar a la sala de plens de l'Ajuntament
una exposició que difon el llegat modernis-
ta que els grans personatges del  moviment
van deixar a la província de Barcelona. Des
d'obres del geni Gaudí fins a aplicacions
populars d'aquest art a través de 9 Rutes
Modernistes de la província de Barcelona.

Horari: Laborables en horari d'oficina de
9:15 a 14 h.
Festius de 10 a 19 hores.

Exposició de Rutes Modernistes

El dia 18 de febrer es va fer a Sant Julià, un
curs impartit pe l’agent de proximitat dels
Mossos d'Esquadra Lluís Perona, on es van
donar diferents consells de seguretat per
establiments turístics. Aquest curs forma
part de l'àmbit de formació del Consorci
turístic Vall de Sau-Collsacabra i van assistir
una vintena de persones.

Telèfon de la Comissaria Mossos d’Esquadra
93 8815700

Urgències policia: 088
Emergències: 112

Consells de Seguretat



Annex 1

El dia 6 de març es va signar a Vic un pla
estratègic de promoció turística de la
comarca d’Osona. Inicialment es farà un
pla de treball a nivell comarcal entre diver-
sos agents representats, tant del sector
públic com del privat, entre els que es
compten: la Cambra de Comerç, el Consell
Comarcal, l’Impevic, la Diputació de Barce-
lona, i el Consorci de Turisme per a la Pro-
moció Turística de la Vall de
Sau-Collsacabra.

Informació Activa

El diumenge dia 6 de maig s’ha previst
realitzar una excursió a Montserrat amb
els veïns i veïnes de Vilanova de Sau que es
vulguin apuntar.

El programa de la sortida el poden trobar
adjunt a aquest informatiu.

Les inscripcions s’han de fer abans del dia 4
de maig a les oficines de l’ajuntament. El
preu de la sortida és de 35,00 euros.

Excursió a Montserrat

Amb motiu de la celebració de la 27ª edició
del Festival Internacional de Música de
Cantonigrós que es celebrarà del 16 al 19
de juliol, l'ajuntament de Santa Maria de
Corcó-L’Esquirol, ha demanat al nostre
municipi la seva col·laboració en l’allotja-
ment de grups, per tal de poder atendre en
cases particulars grups de cantaires de qual-
sevol part del món, que cada any visiten la
comarca amb el desig d'intercanviar cultures
i experiències de cadascun dels seus països.

Les persones interessades es poden posar
en contacte amb en Josep Maria Busquets,
President del festival. Tel: 93 232 64 44

Festival de Cantonigrós - 2009

Algunes de les activitats i esdeveniments
previstos per aquest any 2009 són:

Concert de Sant Jordi (2a edició)
Dissabte 25 d’abril de 2009

Les Caramelles de Sau (8a edició)
Diumenge 3 de maig de 2009

Excursió de Primavera a Montserrat
Diumenge 10 de maig de 2009

Dia Europeu dels Parcs Naturals
Sortida al Castell de Cornil
Diumenge 24 de maig de 2009

Fira d’Herbes Remeieres (18a edició)
Diumenge 7 de juny de 2009

Caminada Nocturna de Sau (6a edició)
Dissabte 18 de juliol de 2009

Caminada de la Vall de Sau (7a edició)
Diumenge 20 de setembre de 2009

Trobada Viu el Parc Guilleries-Savassona
Diumenge 18 d’octubre de 2009

Caça del Bolet (6a edició)
Diumenge 24 d’octubre de 2009

A més no cal oblidar les celebracions i festes
destacades del poble: Revetlla de Sant
Joan, Festa Major de Santa Maria, Casta-
nyada, Aplec de Sant Andreu de Bancells,
Cap d’Any, Cavalcada de Reis.

ACTIVITATS 2009

Dia Europeu dels Parcs Naturals
24 de maig de 2009

Descoberta del Castell de Cornil, al Puig
de la Força de Vilanova de Sau. Caminada
per a la descoberta d'un lloc insòlit. A l'itine-
rari es podran observar els trets distintius
de la vida rupícula d'algunes plantes i ani-
mals que han fet de les cingleres la seva
llar. Al final s'arribarà a les restes de l'antic
Castell de Cornil, espectacular talaia sobre la
Vall de Sau, amb vistes al Collsacabra, als
Pirineus i a la Plana de Vic.

L'itinerari comença a La Riba i finalitza al
mateix lloc (circular), d'uns 9 quilòmetres,
apte per a tots els públics, tot i que caldrà
superar un desnivell d'uns 300 metres. Al
final del recorregut hi ha un pas elevat
sobre la cinglera (atenció a les persones
amb vertigen!).

Durada aproximada d'unes 4 hores.
Hora de sortida les 9:30 h.
Places molt limitades.

Inscripcions abans del dia 20 de maig a
les Oficines de l'Espai Natural de les Guilleri-
es-Savassona o els festius al Punt d'Infor-
mació de Vilanova de Sau.

Sortida al Castell de Cornil

Concert de Sant Jordi
Dissabte 25 d’abril de 2009 a les 17 hores

Església de Santa Maria

a càrrec dels alumnes del Conservatori de
Música de Vic

al final del concert hi haurà un petit refrigeri

Pla Estratègic Osona Turisme



És una ruta de 227 km que
ressegueix alguns del llocs
més destacats de la vida
del Bisbe de Vic i Abat
Oliba, pensada per ser feta
a peu, és un nou producte
turístic que uneix el mones-
tir de Montserrat, Manresa,
Vic, Ripoll, Sant Joan de les
Abadesses, Prada de Con-
flent  i properament el
monestir de Sant Miquel de
Cuixà.

El dia 12 de febrer es va fer
al Museu Episcopal de Vic
l'acte d'inauguració i pre-
sentació de la ruta, que
també passa per Vilanova
de Sau seguint el GR2, des
del Puig d’Alfar al camí de
Tavertet des de La Riba.

Ruta de l’Abat Oliba

Podeu consultar tota la
informació sobre la ruta de

l’Abat Oliba al web:

www.caminsoliba.cat


