
   

L'AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU
I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

Organitzen de forma conjunta una visita de
l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor
per atendre, de forma gratuïta i personalit-
zada, les vostres consultes i oferir-vos infor-
mació i assessorament sobre temes de con-
sum: assegurances, serveis bancaris, ser-
veis a domicili, serveis turístics, habitatge,
subministraments bàsics…

DIA: 24 d'agost de 2009
HORARI: de 11.00 a 13.00 hores
LLOC: Aparcament zona esportiva

A falta de confirmar alguna activitat i d’en-
llestir els actes de la Festa Major de Vila-
nova de Sau 2009, el programa previst és
el següent:

Dissabte 8
15:00   VII Campionat de botifarra.
22:30   VAM Vilanova Acció Musical: Joa-
na Serrat, Miyagui, Reagge Ray Reunion i
(falta un grup per confirmar).

Diumenge 9
19:30   Circ a la fresca amb el grup
Zahir Circo.

Dijous 13
22:30   Disco mòbil i karaoke.

Divendres 14
11:30   Xerrada: Pobles submergits, a
càrrec de l'escriptor Gabriel Muñiz.
15:00   X Campionat de parxís.
22:00   II Gran quina popular.

Dissabte 15
11:00   Homenatge a la vellesa. Corran-
des populars amb Carolino i pica pica.
15:00   XXX Campionat del truc per
parelles.
22:30   Gran ball de Festa Major amb
l'orquestra La Montecarlo.

Diumenge 16
09:00   Xocolatada popular. Seguidament
jocs de Cucanyes.
17:00   Champions league 2009. Partit de
solters contra casats.
17:00   Tarda de festa amb inflables i toro
mecànic.
18:30   Gran fi de festa amb Berenar
popular per a tothom. Preu: 1 euro

Organitza:

Comissió de Festes Els Camarrojos
Ajuntament de Vilanova de Sau

Informació Municipal

FESTA MAJOR 2009

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

núm. 20   Estiu 2009

Oficina Mòbil d'Informació
al Consumidor

A mitjans del mes de juliol van finalitzar
les obres de la primera fase d’arranja-
ment de la carretera N-141d de Vic a la
Presa de Sau, que és la via principal d’accés
a Vilanova de Sau.

En aquesta intervenció s’ha millorat notable-
ment la visibilitat en alguns punts de la car-
retera i també s’ha modificat el traçat de
dos dels revolts més difícils del trajecte. 

Carretera N-141d
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El Consorci de l'Espai Natural de les Guille-
ries-Savassona, dins el Programa d'actuaci-
ons 2009, ha realitzat diferents inter-
vencions en l'àmbit del terme municipal de
Vilanova de Sau. Entre d'altres destaca la
restauració de la font del Raig en el Pro-
grama de restauració de fonts i zones humi-
des de l'espai natural, l'arranjament del
camí de can Mateu i la participació a la
Fira d'Herbes Remeieres.

El mes de juny es va iniciar la Campanya de
vigilància d’incendis, amb un major reforç
sobre el territori de les patrulles de vigilàn-
cia i la col·laboració en determinades tas-
ques amb l'ADF de Vilanova de Sau.

Properament s'iniciarà la fase final de condi-
cionament dels exteriors de la seu del Con-
sorci de l'Espai Natural per tal que es pugui
obrir al públic a partir de la tardor de 2009.

Tothom resta convidat a gaudir d'a-
quest espai!

Isabel Cabrera
Directora del Consorci
Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Espai Natural

El diumenge dia 10 de maig es va fer la sor-
tida de primavera a Montserrat amb els
veïns i les veïnes del poble. A les 8 del matí
vam agafar l’autobús, pagat per l’Ajunta-
ment, per arribar a Monistrol cap a 2/4 de
10. Desprès d’esmorzar vam pujar al crema-
llera que ens va portar fins el peu del santu-
ari. Vam veure l’audiovisual i seguidament
vam intentar assistir a la missa (i dic assistir
perquè no hi cabia ni una agulla més!).
Seguidament vam poder veure el concurs de
balls tradicionals que es celebrava a la
plaça. Ens van servir un apetitós dinar al
restaurant  Montserrat i a la tarda, després
d’admirar les obres d’art del Museu, vam
pujar a veure la Moreneta i a fer-li el tradici-
onal petó a la mà. Es va fer, opcionalment,
una degustació de licors i després de com-
prar la mel i el mató, cap a les vuit del ves-
pre vam retornar a Vilanova.

Com a regidora de Turisme vull agrair espe-
cialment la participació de les nostres esti-
mades veïnes i veïns que participen en totes
les sortides que proposen l’Associació de
Turisme i l’Ajuntament del nostre municipi i
animar a tothom que vulgui a participar d’u-
na agradable jornada.

Mila Martínez
Regidora de Turisme

Excursió a Montserrat

A principis del mes de juliol es van acabar
les obres d’arranjament de la Plaça
Major. Tot i que es van començar una mica
després del previst i que no es va poder uti-
litzar per la celebració de la Fira d’Herbes
del mes de juny, les obres s’han portat a
terme en el temps acordat en l’adjudicació.

També s’ha aprofitat per canviar alguns dels
elements del Parc Infantil, per substituir
gronxadors, per pintar  i per a fer diverses
tasques de manteniment d’aquella zona.

Plaça Major

Tal i com mana la normativa del Departa-
ment de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Vilanova de
Sau ha d’implantar durant l’any 2010 la
gestió de deixalles orgàniques de totes
veïns i veïnes del municipi.

Per tal de minimitzar el cost d’aquest nou
servei que s’haurà de portar a terme, l’ajun-
tament pensa optar inicialment pel com-
postatge casolà dels residus de jardí i de
cuina, a fi d'obtenir un bon adob natural i
minimitzar els residus que actualment es
porten a l'abocador comarcal d'Orís.

S’ha previst facilitar contenidor a tots els
veïns que decideixin fer el compostatge a
casa seva i també instal·lar-ne alguns com-
postadors d'ús comunitari, que podran ser
utilitzats per tothom que ho vulgui i en tin-
gui una mica de cura.

El compostatge és un sistema natural que
transforma els residus orgànics (de jardí,
cuina i d'altres) en una terra orgànica molt
adequada per adobar jardins. Fa segles que
es composta als tradicionals femers, però
compostar en un compostador té alguns
avantatges, ja que no fa falta tant
espai, no genera un impacte visual
molest, ni males olors.

L’ajuntament  facilitarà la informació neces-
sària per portar a terme una bona gestió.

Deixalles orgàniques



El dia 25 d’abril, a les cinc de la tarda, els
alumnes del grup de vent del Conservatori
de Música de Vic van interpretar diverses
peces musicals en el marc del II Concert
de Sant Jordi de Vilanova de Sau, que es
va celebrar a l’església de Santa Maria.

L’alcalde, Joan Riera, i la regidora de Turis-
me, Mila Martínez, van obsequiar els intèr-
prets amb un penjoll commemoratiu i un
record de la diada amb la silueta del Cam-
panar de Sau.

També es va homenatjar a Miquel Macià,
periodista i escriptor de Vilanova de
Sau, pel seu llibre “Vic de l’opulència a la
crisi”; el periodista va excusar l’assistència
per temes personals.

Recordeu que els vilanovins homenatjats
l’any passat van ser M. Dolors Farrés, pel lli-
bre “El monestir de l’amor secret” i Laia
Amorós pel seu treball  de recerca que va
merèixer un premi als millors treballs de
batxillerat.

El diumenge 3 maig la nostra petita vila va
acollir els més de tres-cents cantaires que
es van aplegar una vegada més al nostre
municipi, per celebrar la VIII edició de les
Caramelles de Sau.

Després de la cantada matinera pels pobles
veïns: Cantonigrós, Folgueroles, Sant Julià
de Vilatorta, Sant Sadurní d'Osormort, San-
ta Maria de Corcó (L’Esquirol), Tavèrnoles,
Vilanova de Sau i el Monestir de Casserres,
es va fer el tradicional dinar on van poder
gaudir de la interpretació d’una cançó per
part de cadascuna de les 10 corals partici-
pants i finalment van fer la cantada conjun-
ta de la caramella “Caramelles”.

L’alcalde de Vilanova de Sau, Joan
Riera, va ser l’encarregat de presidir
l’acte juntament amb el nou president
de la Federació de Cors de Clavé de
Catalunya, Josep Cruells, que s’estrenava
en el càrrec. Cruells va aprofitar el seu dis-
curs per recordar la feina feta per l’equip
sortint que dirigia Antoni Carné i Bartomeu
Puig que van rebre un homenatge. Joan
Cruells també va voler destacar la importàn-
cia del treball diari de les corals amb els
assajos i l’esperit de millora del miler de
cors que formen la Federació de Cors de
Clavé.

En total hi van participar 10 corals: La Coral
Cantaires de Ria–Cirac de la Catalunya
Nord, la Societat Coral La Poncella de Sant
Feliu de Codines, la Societat Coral La Perla
Agustinenca de Barcelona, l’Agrupació Coral
Sanllehy de Barcelona, la Societat Coral L’A-
liança de La Garriga, l’Agrupació Coral Inti-
mitat de Gelida,  la Coral La Cuitora de la
Llacuna, la Societat Coral La Poncella de
Sant Feliu de Codines, la Societat Coral Unió
Rubinenca de Rubí i la Coral Peralada de
Peralada.

A destacar el cartell d’aquesta edició fet pel
conegut dibuixant KAP.

La 6a Caminada Nocturna de Vilanova de
Sau, prevista per al dia 18 de juliol s’ajorna
fins el dissabte dia 22 d’agost.

Les inscripcions a la caminada nocturna es
podran fer al Punt d’Informació de Vilanova
de Sau, tots els matins del mes d’agost fins
el dia 20. No es faran inscripcions el mateix
dia de la caminada.

El preu de la inscripció és de 4 €/persona.
Entrepans i begudes a l’arribada.
Sortida de la Plaça Major de Vilanova de Sau
a les 21:30 h. Uns 8 km de recorregut.
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Caminada Nocturna

Caramelles de Sau 2009 II Concert de Sant Jordi



La XVIII Fira d’Herbes Remeieres i Pro-
ductes Artesans de Vilanova de Sau,
celebrada el dia 7 de juny es va tancar amb
un èxit de participació.

Enguany la fira ha comptat amb 40 exposi-
tors, 10 dels quals del municipi, unes 85
persones en total. S’han comptabilitzat
1885 vehicles, el que suposa una xifra
aproximada de 5790 visitants.

En no haver finalitzat les obres de la Plaça
Major, es va canviar la situació dels firaires,
però aquest fet no va afectar significativa-
ment el desenvolupament de la fira.

A més del pregó del periodista Julià Peiró,
les conferències programades i la sortida
botànica van aplegar moltíssima gent, així
com també durant l’actuació castellera.

Com en anys anterior la valoració és clara-
ment positiva i fa que la Fira d’Herbes
Remeieres es consolidi i sigui un referent al
país. S’obre així el camí cap a la XIX edició
havent superat amb nota la majoria d’edat.

Joan Carles Rey
Regidor de Cultura
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Fira d’Herbes 2009

El diumenge dia 20 de setembre es farà
la VIII Caminada Popular de la Vall de
Sau, que enguany sortirà de la Plaça Major
de Vilanova de Sau, en recorregut circular
d’uns 18 km.

Per aquesta edició s’ha previst enfilar-se a la
cinglera de Vilanova, probablement seguint
el GR-2 fins al Castell de Sant Llorenç del
Munt, i des d’aquí baixar cap a la Verneda,
per tornar al poble per la zona de Quatre
Camins i la carretera de Malafogassa.

Com cada any, l’organització farà les inscrip-
cions el mateix dia de la caminada. La sorti-
da està prevista per a les 8 h del matí. Hi
hauran avituallaments i controls de pas. A
l’arribada beguda i obsequi de la caminada.

Preu de la inscripció 5 €/persona.

Caminada de la Vall de Sau

Per quart any, en temps de tardor, el «Viu
el Parc» arriba de nou a l’Espai Natural de
les Guilleries-Savassona. Enguany, però, es
sumaran als actes centrals de la campanya
les activitats impulsades pels municipis que
conformen l’espai: Folgueroles, Sant Julià de
Vilatorta, Tavèrnoles i Vilanova de Sau.

La Matinal al Parc torna a la Font Trobada, idíl·lic
indret de Folgueroles, el diumenge 25 d’octubre. Allà
trobareu moltes activitats lúdiques, artístiques i partici-
patives pensades per gaudir de l’entorn natural amb
tota la família. 

A Vilanova de Sau - 24 d’octubre, dissabte

9.30 h  De la natura a la farmaciola, observació de la
flora medicinal de la vall de Sau i conduïda per Astrid
van Gynkel, farmacèutica especialitzada en flora medi-
cinal i aromàtica. Col·labora l’Herbolari de Sau.

16.00 h  Els Bolets de les Guilleries. Sortida de camp
per reconèixer, a càrrec del Grup de Naturalistes d’Oso-
na, amb la col·laboració de l’Herbolari de Sau.

Sortides des de l’Ajuntament.

Viu el Parc a Vilanova de Sau



   

Per al proper curs 2009-2010, es produirà
un canvi important en la Direcció del
CEIP Vilanova de Sau, la Carme ha dema-
nat un trasllat desprès de molts anys de
dedicació a la nostra escola, i serà substituï-
da per la Imma. D’altra banda la Cristina,
professora especialista en Música també dei-
xarà el centre.

Des de l’Ajuntament, i des de l’Associació de
Mares i Pares, agraïm la seva dedicació
durant aquests anys i els hi desitgem molta
sort en la seva nova destinació. També
volem encoratjar, animar i donar el nostre
suport a la Imma en la seva nova
responsabilitat.

Rosa Sarasa
Regidora d'educació

El passat dia 7 de juny es van celebrar les
Eleccions al Parlament Europeu amb el
resultat següent a Vilanova de Sau:

Electors/es censats/ades: 287
Votants: 131
Vots nuls:    0
Vots en blanc:    9

Participació: 48,80%

1Els verds-Grup Verd europeu

1Partido Comunista de los pueblos de España

4
Iniciativa Internacionalista
La solidaritat entre els pobles

7Partido Popular

10Iniciativa per Catalunya Verds, 
Esquerra unida i Alternativa esquerra

28Esquerra republicana de Catalunya

32Partit dels Socialistes de Catalunya

39Convergència i Unió, coalició per Europa

Informació

Eleccions Europees 2009

Passeig Verdaguer, 7
t. 93.884.70.06
f. 93.884.71.06
08519 Vilanova de Sau
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Canvi en la Direcció de l’escola

Les piscines municipals es van obrir el
dia 20 de juny i es tancaran el dia 30
d'agost. El servei de socorrisme va a càrrec
de Catwas i les encarregades del servei de
bar i de manteniment diari, són la Ivette
Codina i l’Alba Bruguera.

5,00 €Adults
2,50 €Infantil (3 a 16 anys)

Entrades (1 dia)
70,00 €Familiar
35,00 €Individual
20,00 €Infantil/juvenil (3 a 18 anys)

Preus abonaments de temporada

Bonificació del 25% a famílies nombroses empadronades si
adquireixen un abonament individual o familiar. (S'ha d'acredi-
tar amb el llibre de família nombrosa o un certificat
d'empadronament).
Bonificació del 50% per a persones majors de 65 anys que
adquireixin un abonament individual o una entrada individual.

Piscines Municipals

Com cada any l'Ajuntament ha preparat el
Casal d'Estiu per a nens i nenes d'edats
compreses entre els tres i els catorze anys.
Aquest any es farà al Club Nàutic Vic-Sau
on es compaginaran activitats lúdiques i
esportives.

El casal es farà del 6 de juliol al 7 d'agost, i
l'horari de 9:30 a 13:30 h. El preu és de
85,00 €, amb un 25% de descompte per al
segon/a germà/na, un 50% el tercer/a i a
partir del quart/a gratuït. Es mantén els
preus de l'any 2008.

Casal d’Estiu 2009
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El dia 23 de juny es va celebrar la tradicio-
nal revetlla de Sant Joan a la pista polies-
portiva de Vilanova de Sau. Taules, cadires i
una gran foguera per poder sopar entre
veïns. Cadascú s'havia de portar la “teca” i
el beure i l'Ajuntament va posar el cava i la
coca. Els petards no hi van faltar!

Revetlla de Sant Joan

El dia 24 de maig de 2009 es va commemo-
rar el Dia Europeu dels Parcs Naturals,
amb aquesta finalitat l’Espai Natural de les
Guilleries-Savassona, en col·laboració amb
entitats del territori va organitzar dues acti-
vitats obertes a tots els públics i gratuïtes:

Descoberta del Castell de Cornil, al
Puig de La Força. Sortida a les 9:30 des
de La Riba.  Durada 4 hores. Guiatge a
càrrec de Sotacingles, SL.
A la riba del pantà. Jornada de portes
obertes, de 10 a 14 h. Escola de Natura
de Sau. Can Mateu, visita a la finca i a l’i-
tinerari adaptat.

Dia Europeu dels Parcs Naturals

S’estan executant les obres d’adequació
dels accessos a la Seu de l’Espai Natu-
ral de les Guilleries-Savassona del carrer
Guilleries, darrera de l’ajuntament. Les
obres adjudicades a l’empresa Jordi Soler,
SL estaran enllestides el mes de setembre
han estat finançades íntegrament pel propi
Espai Natural.

Accés a la Seu Espai Natural

Marc Capdevila i Carles Llagostera són els
autors del llibre "25 anys de travessia a
Sau". Aquesta prova, organitzada pel Club
natació Vic ETB, amb la col·laboració del
Club Nàutic Vic-Sau, és l'única de tot l'estat
espanyol que té lloc en un embassament i el
passat any va arribar a la seva 25a edició.
En aquest llibre es pot trobar un recull de la
història de la prova, els premis i les anècdo-
tes, escrit per aquests dos nedadors.

25 anys de la Travessia de Sau

Els dies 23 i 24 de maig es van fer, a Can
Mateu, unes jornades sobre Rescat amb
Gossos Ensinistrats, organitzades pel
Grup Caní de Rescat de Protecció Civil de
Vic.

Les jornades van reunir unes 30 persones
d'Osona, del Vallès, de Madrid i d'Alacant, i
es desenvoluparen  sessions teòriques i
pràctiques amb ponents de renom com
Patrick Villardry, Cap dels Bombers de
França. La intenció és repetir l'experiència
cada any

Rescat amb Gossos

El Consorci per a la Promoció Turística de la
Vall de Sau i el Collsacabra va organitzar,
com en d’altres ocasions, una Jornada de
Portes Obertes per a empresariat turís-
tic. 

Aquesta vegada el municipi visitat va ser
Tavèrnoles, i els establiments que obriren
les seves portes van ser: els Allotjaments de
Can Roquet, els Apartaments  de Turisme
Rural de Can Janot, el Restaurant Can Colo-
mer, i també es va visitar l'església romàni-
ca de Sant Esteve de Tavèrnoles.

Una petita excursió a Sant Feliuet de Savas-
sona, i a la Pedra dels Sacrificis, on Xavier
Roviró va explicar alguns dels “misteris”,  i
finalment un dinar al Restaurant
Fussimanya, on més tard es va poder visitar
la fàbrica d'embotits.

Portes Obertes a Tavèrnoles

A principis del mes de juliol es va disputar la
1a Travessa d'Osona al Baix Empordà
amb BTT, amb la participació de 37 ciclistes
que van recórrer els més de 130 km que hi
ha entre les Masies de Roda i Palamós pas-
sant per Folgueroles, l'Alt de la Mina, Vilano-
va de Sau i la presa de Sau per baixar el
clàssic camí dels embassaments, fins a Sus-
queda i el Pasteral. Desprès seguint l’itinera-
ri de l’antic carrilet d’Olot  fins a Platja d'Aro
i com a punt d'arribada Palamós.

Travessa BTT

Han finalitzat les obres dels dos projec-
tes FIE (Fons d’Inversió Estatal) d'adequa-
ció de la rampa d'accés a la Sala Poliva-
lent de l'Ajuntament i els banys adaptats de
la primera planta, així com el local social
de la planta baixa de l'edifici municipal.

Obres a l’Ajuntament

La Fundació Catalana de l'Esplai ha orga-
nitzat un camp de treball a Can Mateu, on
diversos nois i noies duran a terme algunes
accions, com la recuperació de la Font de
Can Bitlló, la neteja i el desbrossament d’al-
guns corriols del poble, i la recuperació d’u-
na passera del Torrent Moran.

Camp de Treball per a joves
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