
   

A finals del mes d'octubre, i un cop s'hagin
revisat els continguts, s'editarà la nova
pàgina web del municipi. Aquesta nova edi-
ció ha estat possible gràcies a la Diputació
de Barcelona que n'ha subvencionat la tota-
litat del cost.

Cal destacar la feina feta des de l'Ajunta-
ment, per part de la Marta i de la Gemma,
per dotar el web dels continguts necessaris
per fer els tràmits en línia.

L’objectiu del web és ser un espai obert
que reculli suggeriments, precs i
preguntes.

També, i sobretot a l’inici, si s’hi detecten
errades, es poden posar en coneixement de
les persones de l’ajuntament responsables
del manteniment.

Les empreses del municipi hi seran repre-
sentades amb un enllaç directe a la seva
pàgina particular.

Les subvencions per activitats que ha rebut
l’Ajuntament de Vilanova de Sau, per aquest
exercici 2009, de la Diputació de Barcelona
han estat les següents:

22.997,62 €Total concedit

1.500,00 €XVIII Fira d'herbes remeieres i pro-
ductes artesans de Vilanova de Sau

1.000,00 €Fulletó guia de promoció turística 

2.000,00 €
Sensibilització i divulgació sobre el
patrimoni natural 

4.000,00 €
Projecte d'idees sobre la gestió,
recerca i socialització del patrimoni

1.800,00 €
Acció formativa d'ofimàtica bàsica i
iniciació a Internet

4.500,00 €
Projecte de recerca i socialització del
patrimoni de la Vall de Sau

1.000,00 €Adquisició de material esportiu 

1.232,00 €Passejades per la Vall de Sau

300,00 €
Campionat de caiac en
embassaments

1.509,00 €
Curs de gimnàstica per millorar el
benestar

977,00 €Escola de piragüisme

815,00 €VII Caminada popular Vall de Sau

1.402,00 €Natació per a joves

293,68 €Taller de teatre

293,68 €Noves tecnologies per als més grans

375,26 €
Suport municipal a les actuacions de
l'AMPA de l'escola

Informació Municipal

Subvencions DIBA 2009

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

núm. 21   Tardor 2009

www.vilanovadesau.info

L'antic abocador ha quedat completa-
ment restaurat. S’han plantat arbres i la
flora del país ha tornat a repoblar la zona.
Actualment ja no queda cap rastre del que
durant molts anys va ser l'abocador munici-
pal de Vilanova de Sau.

Per sort avui dia abocar residus al medi
ambient està regulat i rigorosament penat,
amb la qual cosa i malgrat els costos que
això suposa per a un municipi petit com
Vilanova de Sau, es garanteix la no degra-
dació i la no contaminació del medi ambient.

L’espai que s’ha recuperat s’ha incorporat al
recinte de La Bassassa, comptant ja amb
una superfície controlada de quasi 1,5 ha.

Restauració de l’abocador

El dia 14 de setembre el CEIP de Vilanova
de Sau va començar les classes amb l’estre-
na com a Directora d’Imma  Bertran. El curs
s'inicia amb  tretze alumnes: dos de P3,
un de P4, tres de 3r, dos de 4t, un de 5è i
quatre de 6è.

Nou curs escolar
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Durant el proper any 2010, i al marge de les
despeses previstes pel PUOSC, s'hauran de
fer diverses intervencions d'importància
en la piscina municipal.

En el mes de juny passat, a una setmana
d'obrir les instal·lacions de la piscina munici-
pal, es va detectar una fuita d’aigua a l'alça-
da dels sortidors de renovació de la làmina
d'aigua, perdent-se cada dia entre 20 i 25
centímetres d'aigua.

Degut a aquestes pèrdues, l'equip de clora-
ció donava lectures errònies i dosificava
menys producte del necessari, amb la con-
seqüent pèrdua de qualitat de l’aigua i l’en-
terboliment de la piscina.

En aquests moments un equip tècnic estudia
un projecte de reparació i, si fos necessari,
de reforma de les instal·lacions, però encara
és aviat per valorar adequadament cadascu-
na de les opcions.

Cal recordar que durant l’any 2008 es va
celebrar  el 25è aniversari de l'obertura de
les piscines. 

Des de l'Ajuntament es demanen disculpes
per les possibles molèsties que aquests fets
han pogut ocasionar als usuaris de les pisci-
nes municipals.

Remodelació de la Piscina

L’Ajuntament de Vilanova de Sau i l'Oficina
de Patrimoni Cultural de la Diputació de Bar-
celona han signat un conveni de col·labora-
ció, pel qual la DIBA a través de l’OPC, ela-
borarà el Mapa de Patrimoni Cultural
Local de Vilanova de Sau.

Aquest Mapa de Patrimoni inclourà inventa-
ris de restes arqueològiques, d’indrets inte-
ressants, de flora destacable, de col·leccions
públiques o privades d’objectes, fotografies,
quadres o llibres, i tindrà especial cura en
recuperar tota la tradició oral que encara es
conserva al poble, en referència a la
història, la cultura, les tradicions, les llegen-
des, la música o els oficis i activitats locals.
Per a realitzar aquesta tasca l’OPC contrac-
tarà una empresa especialitzada de la
comarca, Arkeoliq SL, que farà la feina de
camp i que entrevistarà a totes aquelles
persones que vulguin col·laborar en la
redacció d’aquests inventaris.

El projecte té una temps d’execució d’uns 2
anys, i la Diputació finançarà el 90% del
cost econòmic del projecte d'inventari. L'A-
juntament en un acord, per unanimitat, del
Ple d’Agost, es farà càrrec del 10% restant.

Joan Carles Rey
Regidor de Cultura i Ciència

Mapa de Patrimoni Cultural

El dissabte dia 17 d'octubre a les set de la
tarda es va convocar una reunió per als
veïns i veïnes del municipi, on la Tècnica del
Consell Comarca, Anna Ribes, va explicar en
què consistia el compostatge domèstic
dels residus orgànics.

A la reunió, l’Alcalde Joan Riera i el Regidor
de Medi Ambient Joan Carles Rey,  també
van explicar el motiu del canvi en el sistema
de recollida de deixalles, que s’haurà d'inici-
ar a principis de l’any 2010, i el que suposa-
va econòmicament per al municipi.

Els veïns interessats en realitzar el compos-
tatge de forma particular hauran de passar
per les oficines per inscriure’s en un cens de
control, i posteriorment rebran gratuïtament
el material necessari per a fer el compostat-
ge casolà. El termini d’inscripcions en el
cens finalitzarà el dia 15 de desembre

També existirà la possibilitat d’usar els com-
postadors municipals que s’ubicaran en llocs
adients del municipi i dels quals s’informarà
convenientment quan s’hagin instal·lat.

Com a comentari recordar que aquest estiu
es va fer una prova pilot amb compostadors
de matèria orgànica al Càmping el Pont i va
anar prou bé.

Recollida de la fracció orgànica

Després de l'èxit del Curs d'Informàtica
de l'any passat, enguany hi tornem. Dispo-
sarem d'un local nou, amb nous aparells i
més mitjans, però com en el primer curs,
aquest també és de places limitades. 

El divendres 23 d'octubre es va fer una reu-
nió a l'Ajuntament per a les persones inte-
ressades, i s’acordà fer-ne dos grups en fun-
ció dels coneixements dels participants.

Així els dilluns, de 20 a 22 h, es faran les
classes del Nivell de Continuació, i els
dimecres, de 20 a 22 h les del Nivell
Inicial. L’inici dels cursos serà els dies 2 i 4
de novembre respectivament.

Si voleu més informació podeu passar o tru-
car a l'Ajuntament en horari d'oficina.

Josep Freixas
Regidor de Comunicacions

II Curs d’Informàtica

El Consorci Turístic Vall de Sau Collsa-
cabra, a través de la Diputació de Bar-
celona, ha subvencionat la compra del
mobiliari urbà de la zona de pícnic del

parc infantil: les taules, la paperera i el
rètol de la zona, i ha dotat amb aquest
mobiliari a cadascun dels 7 municipis

que integren aquest Consorci.



El passat dilluns 7 de setembre va començar
la II Campanya d’Excavacions Arqueo-
lògiques de la Domus del Pi, que finalit-
zarà el dia 31 d’octubre.

Aquesta campanya forma part de les actua-
cions previstes en el Projecte de Dinamitza-
ció i Socialització del Patrimoni Arqueològic
de la Vall de Sau, impulsat per l’Ajuntament,
l’Associació de Turisme de Vilanova de Sau,
el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, l’Espai Natural de les Guilleri-
es Savassona i l’Institut de Paleoecologia
Humana i Evolució Social (IPHES) de la Uni-
versitat Rovira i Virgili de Tarragona, del
qual és President el Dr. Eudald Carbonell

En aquesta actuació treballaran 6 persones
(3 arqueòlegs i 3 tècnics), sota la direcció de
Jordi Amorós i Riker Yll. Durant el període
d’excavació es pretén arribar als nivells més
baixos d’ocupació de l’edifici per poder con-
firmar les dates sobre les primeres ocupaci-
ons i la seva evolució posterior.

Fins ara s’han recuperat diversos objectes
com claus, monedes, projectils, i d’altres
materials, que en un futur podran ser expo-
sats en un possible Centre d’Interpretació.

Acabada aquesta campanya d’excavació es
començarà a redactar el Projecte de Res-
tauració i Rehabilitació de la Domus del
Pi, en el qual ja treballen tècnics del Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya, i que permetrà en uns anys poder
disposar d’un nou equipament cultural i
turístic.

A principis del mes de novembre la produc-
tora de televisió BATABAT i TV3, en col-
·laboració amb l’IPHES, el Dep. de Patrimoni
de la Generalitat, l’empresa Minoa SL i d’al-
tres participants, rodaran a la Domus del
Pi, un dels 13 episodis de la nova sèrie
de TV3 anomenada Sota Terra, protago-
nitzada per l’Eudald Carbonell i els equips
que treballen en els jaciments arqueològics
que sortiran a la sèrie, amb la conducció del
conegut Fermí Fernández de El Terrat.

La sèrie s’emetrà partir del mes de febrer
del 2010, un dia a la setmana després del
telenotícies de la nit, però esperem poder
oferir un avançament per als veïns de Vila-
nova de Sau.

Joan Carles Rey
Regidor de Cultura i Ciència

Dijous 3 de setembre de 2009 la Generalitat
de Catalunya va fer públics els noms de les
persones guardonades amb els Premis
Nacionals de Comunicació. L'acte de lliu-
rament fet el dia 14 d'octubre, va ser presi-
dit pel Conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Joan Manuel Tresserras, i el
Conseller de Governació i Administracions
Públiques, Jordi Ausàs. Les persones i enti-
tats que van rebre el guardó, dotat amb
15.000 euros, són les següents:

Radiodifusió - Catalunya Informació
Televisió - 30 minuts de Televisió de Catalunya
Internet - Eyeos
Telecomunicacions - AD Telecom
Premsa - El Punt
Comunicació de proximitat - Osona.com (Nació Digital)
Publicitat - Toni Segarra 

Premi Nacional de Comunicació de Proximi-
tat: Osona.com (Grup Nació Digital), direc-
tor Miquel Macià. El jurat ha valorat: "quan
encara no era gens evident el paper que jugaria
Internet en els mitjans de comunicació, els pro-
motors del diari digital Osona.com van decidir
que el futur passava també pels formats digitals.
Amb els anys ha nascut el Grup Nació Digital que
ja compta amb tretze publicacions digitals. El
jurat considera que Osona.com s'ha convertit en
una important eina informativa que posa de
manifest la informació de proximitat també en
l'àmbit digital. A més, s'ha posicionat entre els
primers llocs de l'audiència d'Internet dels mit-
jans de comunicació de Catalunya".

Moltes Felicitats!

Héctor Ruiz i Maria Mercè Oliveres van
guanyar el diumenge 6 de setembre la

26a Travessia de l’Embassament de
Sau, que es va disputar amb una aflu-
ència de 240 participants. A la Traves-
sia petita, per als més menuts, la victò-

ria va ser per Guillem Pujol i Sara
Chivanido.
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Miquel Macià - Premi Nacional
Comunicació de Catalunya

Excavacions a la Domus del Pi

La Delegació de Turisme  de la Diputació de
Barcelona i la Cambra de Comerç de Barce-
lona, van lliurar el dia 23 de setembre els
certificats del Sistema Integral de Qualitat
Turística Espanyola en Destinació (SICTED)
a 507 empreses de les quals 21 pertanyen
al Consorci per a  la Promoció Turística de la
Vall de Sau i el Collsacabra. 

Com a Regidora de Turisme de Vilanova de
Sau, municipi pioner i precursor del ,Consor-
ci per a  la Promoció Turística de la Vall de
Sau i el Collsacabra, vull agrair l'esforç i la
col·laboració de tothom per apostar per la
qualitat i el bon fer. Amb el treball i la dedi-
cació diària a la feina, posant-hi il·lusió cada
nou dia, fidelitzant la clientela de manera
que quan un/a turista marxi de casa nostra
fa que sempre li quedi aquell bon regust de
voler tornar. Gràcies una vegada més per
ajudar a la promoció turística i econòmica de
les nostres contrades.

Mila Martinez
Regidora de Turisme

Empreses SICTED



El dissabte 8 d'agost van començar els actes
de la Festa Major d’aquest any. Els primers
en participar van ser el jugadors del VII
Campionat de Botifarra que va guanyar la
parella formada per Jaume i Miquel Orra. A
la nit la IIa edició del VAM Vilanova
Acció Musical va dedicar el concert a Xevi
Sanglas, membre de la Comissió de Festes
Els Camarrojos, que l'any 2008 ens va dei-
xar després un terrible accident. Joana Ser-
rat, Reagge Night Reunion, Hotel la Paz i
Miyagi van amenitzar la nit fins ben entrada
la matinada amb el millor de cada grup.

El diumenge 9 d'agost el grup Zahir Circo
ens va delectar amb el seu entretingut i
acrobàtic espectacle Són magnífics.

El dijous 13 d'agost va continuar amb la nit
del Karaoke, on els més agosarats es van
atrevir a pujar a l'escenari i cantar alguna
cançó, i després amb la Discomòbil que va
fer “bellugar l'esquelet” a tothom.

Divendres 14 d'agost. La Conferència
sobre “Pobles Submergits”, a càrrec del
periodista i escriptor Gabriel Muñiz, va
omplir la Sala Polivalent de l'Ajuntament i
ens va acostar a la realitat d'altres pobles
d'Espanya submergits pels embassaments.
A mitja tarda es va desenvolupar el X Cam-
pionat de Parxís amb les categories Infan-
tils i Adults, guanyant aquesta última la Laia
Codina. A la Nit es va fer la Gran Quina
Popular a la Pista Poliesportiva que es va
omplir de veïns i veïnes, familiars i amistats
que volien guanyar algun dels múltiples pre-
mis que es van repartir.

El dissabte 15 d'agost es va fer la Missa
Solemne i l'Homenatge a la Vellesa que
van donar pas a les Corrandes d'en Caro-
lino, que no va deixar cap vilanoví sense
anomenar i va fer “befa de tothom” que se li
posava a tret. El Campionat de Truc per
Parelles el van guanyar en Carles Orra i en
Joan Josep Sánchez. Va tancar la nit l'Or-
questra Montecarlo amb el Gran Ball de
Festa Major. També es van lliurar els pre-
mis del Concurs de Fotografies amb el
tema “Vilanova de Sau i l'aigua”, essent
el primer premi per a Adrià Juan Taverner
(150 €), el segon per a Santi Macias (75 €),
i el tercer per a Consol Marin (50 €).

El diumenge 16 d'agost, dia de cloenda, es
va fer la Xocolatada Popular, la Gimcana
de Pares i Fills. A la tarda, i com ja és tra-
dicional, es van fer les activitats lúdiques a
la zona esportiva: Champions League
2009, els inflables, el toro mecànic, o bé
una agradable tarda de piscina en la qual el
bon temps va acompanyar. Després i com a
Fi de Festa amb Berenar Popular amb
coca, fuet i beguda al preu anticrisi d'1 euro.

Comissió de Festes Els Camarrojos
camarrojos@gmail.com
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Festa Major 2009



El diumenge 20 de setembre es va fer la VII
Caminada Popular de la Vall de Sau
amb 225 inscripcions. El tret de sortida
des de la Plaça Major va ser entre 8 i 9 h del
matí. El recorregut, circular, era d’uns 16
quilòmetres pels bonics paratges de la Ver-
neda fins el Castell de Sant Llorenç del
Munt, on després de segellar la butlleta de
pas, tothom va poder esmorzar pa i botifar-
ra a la brasa. Un cop refets els participants
enfilaren el camí, passant per l’antiga carre-
tera de Vilanova de Sau a Vic (Camí Ral)
fins arribar novament a la Plaça Major.

Premis:
José Luis Ruiz (Vilanova de Sau), va ser el primer en
arribar i va obtenir el premi d’aquesta categoria.
Marina Ruiz Sarasa (Vilanova de Sau), la participant
més jove en completar el recorregut s'endú el premi.

Ramon Verdaguer (Sant Pere de Torelló) el més
veterà en completar el recorregut.

Caminada Popular 2009

El dimarts dia 22 de setembre, el Consorci
de la Vall de Sau i el Collsacabra va organit-
zar la 7a i última Jornada de Portes
Obertes a l' Esquirol i a Cantonigròs.

D'aquesta forma es tanca un cicle on tots
els/les associats/des i els/les professionals
del món del turisme han pogut conèixer els
recursos i instal·lacions de cadascun dels
municipis que formen part del Consorci.

La jornada va comptar amb una trentena
d'assistents que van gaudir d'un programa
combinat de visites a instal·lacions, excursió
al Molí d'en Bertrana de l'Esquirol, degusta-
cions de formatges i embotits, dinar de tre-
ball i xerrada sobre el Festival Internacional
de Música de Cantonigròs.

Jornada de Portes Obertes

El diumenge dia 4 d’octubre es va celebrar
la 3a Trobada de kayaks en embassa-
ments, i en l’edició d’enguany s’hi van tro-
bar uns 30 participants, que després de rea-
litzar el recorregut van cloure la trobada al
Restaurant Sau Vell.

El bon dia, així com l’excel·lent nivell de l’ai-
gua de l’embassament, van permetre que
els palistes arribessin sense problemes fins
al Monestir de Sant Pere de Casserres.
Esportistes de la comarca, de Barcelona, de
Girona, del Vallés Oriental i de Lleida van
completar el recorregut d’anada i tornada en
poc més de 3 hores.

III Trobada de Kayaks

Pocs bolets però bon humor i ganes de par-
ticipar és el que es va veure el passat diu-
menge dia 25 d’octubre en la V Caça del
Bolet de Vilanova de Sau. Una dotzena de
participants van sortir a les 8 de matí per
cercar bolets, i van tornar a les 13 h a la
Plaça Major, on després de comparar els cis-
tells es van donar el premis següents:

Jaume Riera, més quantitat de bolets.
Montserrat Comelles, el cistell més bonic.
Damià Montesinos, el bolet de més pes.

Caça del Bolet 2009
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L'Associació de Turisme, conjuntament
amb l'Ajuntament de Vilanova de Sau,
va organitzar una sortida per a tots els
veïns i veïnes interessats, per al dia 20
octubre. El preu de totes les activitats, inclo-
ent el dinar, va ser de 30 euros.

Enguany la sortida es va fer a la zona de la
Garrotxa, on es realitzà una ruta guiada
amb el carrilet, per visitar els volcans de
Martinyà, Pomareda, Torn i Croscat.

Més tard, a la fageda d'en Jordà amb els
carruatges tirats per cavalls es va recórrer el
seu interior, la història, l'entorn...

El dinar previst a les 2 a Besalú, i després
una guia va explicar i mostrar el conjunt his-
tòric i artístic, una descoberta del poble a
partir de les llegendes i els banys jueus.

Excursió a la Garrotxa

A mitjans d'agost sortia la notícia de l’estu-
di que porta a terme l’Espai Natural de
les Guilleries-Savassona sobre el cranc de
riu ibèric, i en pocs dies es va poder llegir
al setmanari comarcal El 9 Nou. També en
aquelles dates TV3 es va fer ressò del pro-
jecte al programa El Medi Ambient.
 
L'estudi, iniciat a principis del 2008, acabarà
a finals del 2010, i ha permès la localització
de sis poblacions autòctones de cranc ibè-
ric (Austropotamobius pallipes) dintre
de l'Espai Natural. Malauradament també
s’ha confirmat la presència de poblacions de
dues espècies de cranc al·lòctones, el cranc
senyal (Pacifastacus leniusculus) i el cranc
roig americà (Procambarus clarkii), que es
consideren una greu amenaça per al cranc
autòcton.

El projecte consisteix en l'estudi genètic,
cens i creació de punts de repoblació, i
recerca de noves poblacions; juntament
amb l'eliminació de les espècies invasores.
La biòloga Iguázel Pac, de l'Espai natural,
explicava al 9 Nou com de cara al 2010 un
dels objectius era la conservació del cranc
ibèric a la Riera Major i la repoblació a la
Riera de Castanyadell, i a la bassa del Mas
de la Riera, a Can Dodes d’Espinelves.

L’Espai Natural al 9 Nou i a TV3

La 6a Caminada Nocturna de Vilanova de
Sau es va realitzar el dia 22 d'agost i va
comptar amb més de 75 persones, gairebé
totes veïnes del municipi. Es va fer un recor-
regut circular d'uns vuit quilòmetres des de
la Plaça Major, passant pel Mas la Font, la
Vileta xica, la Coromina, el torrent de les
Fagedes, la Bassasa i la Font de Can Bitlló,
per arribar a la Plaça Serrallonga on espera-
va un “bon entrepà de somalla” i beure.

Caminada Nocturna

La campanya Viu el Parc va néixer l'any
1992 impulsada per la Diputació de Barcelo-
na amb la intenció de dinamitzar la relació
entre la natura i la cultura, i apropar els
espais protegits d'una manera lúdica a les
persones usuàries, als visitants, i en especi-
al als veïns i veïnes dels municipis que inte-
gren cada espai natural.

Com en els últims quatre anys, a la tardor,
es desenvolupa el programa Viu el Parc a
l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, i
com a novetat, amb actes diferenciats a
cadascun dels municipis que el conformen:
Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Tavèr-
noles, Vilanova de Sau i Sant Sadurní d'O-
sormort, que inicia així la seva pertinença a
l’Espai Natural.

Viu el Parc a Vilanova de Sau

Dissabte, 24 d'octubre

9:30 h  “De la natura a la farmaciola”
Observació de la flora medicinal de la vall de
Sau conduïda per Astrid van Ginkel, farma-
cèutica especialitzada en flora medicinal i
aromàtica. Col·labora l’Herbolari de Sau.
Sortida gratuïta des de l'Ajuntament de Vila-
nova de Sau.

16:00 h “Els bolets de les Guilleries”
Sortida de camp per reconèixer a càrrec del
Dr. Josep Girbal, President de la Societat
Micològica Catalana, filial del IEC. de natura-
listes d'Osona. Col·labora l’Herbolari de Sau.
Sortida gratuïta des de l'Ajuntament de Vila-
nova de Sau.

19:00 h V Jornades Micològiques
Presentació dels exemplars trobats a la sor-
tida de camp, amb la presència del Dr.
Josep Girbal, President de la Societat Micolò-
gica Catalana, filial del IEC. de naturalistes
d'Osona. Col·labora l’Herbolari de Sau.
Sala Polivalent de l'Ajuntament de Vilanova
de Sau.

Diumenge, 25 d'octubre

8:00 h  V Caça del Bolet
Sortida des de la Plaça Major.

Prop de 200 persones es van aplegar el
dia 19 de setembre per acomiadar l'es-
tiu, organitzat per "la gent que vol pas-
sar-ho bé": sardines, cansalada, pa tor-
rat, postres i beures formaven aquest

menú al preu de 3 euros per cap. El fred
i la caminada del dia següent van fer

que els comensals es retiressin d'hora.

Viu el Parc 2009
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