
Vilanova 
de Sau

Després de tancar un dels 
anys més complexes, per 
definir-lo d’alguna ma-

nera. El vam començar amb les 
destrosses del temporal Glo-
ria al territori i després aquesta 
pandèmia amb la que fem front i 
que encara en tenim per temps, 
encetem el nou any amb la pre-
sentació d’aquest butlletí que ve 
farcit de diverses informacions. 
Malauradament no són les noti-
cies que ens agradaria presentar 
i poder explicar com les activitats 
socials, les festes de Nadal i de 
Reis...
 El passat mes de desem-
bre vam incorporar a l’equip de 
govern la regidora d’Esquerra 
Ingrid Bofill que assumirà la re-
gidoria de Cultura. Amb aquesta 
incorporació, que feia mesos en 
la que treballàvem, aconseguim 
fer un equip més ampli, repre-
sentatiu i plural, que ben segur 
beneficia a tot el municipi. 
 Voldria destacar l’estalvi 
de 24.000€ que ha suposat la 
implantació de l’Administració 

Electrònica, tot un repte i una 
prioritat per nosaltres. També la 
renovació, un any més, del segell 
Infoparticipa amb una nota ex-
cel·lent del 94%. Una altra de les 
accions d’aquests mesos és l’ad-
hesió al Pla Comarcal d’Igualtat 
de Gènere i la finalització de les 
obres a la zona esportiva, entre 
d’altres. En el darrer ple d’aquest 
mes hem aprovat definitivament 
els pressupostos per aquest 2021 
i també les inversions previstes 
que trobareu detallades a l’inte-
rior.
 Per acabar voldria fer un 
AGRAÏMENT (en majúscules) a 
tots els serveis sanitaris, al per-
sonal del consultori local i ex-
tensiu a totes aquelles persones 
que han ajudat i col·laborat en 
els moments difícils al poble. 

Esperem aviat poder 
superar aquesta 
pandèmia i tornar a 
la “normalitat”, poder 
trobar-nos pel poble i 
no haver de dependre 
de trobades on-line.  
Mentrestant recordeu la 
fórmula: distància + mans 
+ mascareta + ventilació.

Joan Riera Comellas
Alcalde

48 Febrer 2021 l’informatiu

Sumari
Info_Pública

Info_Activa

Activitats de Nadal

Ho sabies?

Vilanovines

2/4

5/9

10

11

12

Ajuntament de
Vilanova de Sau

Alcaldia

Tel. 93 884 70 06  
Fax 93 884 71 06

Passeig Verdaguer, 7
Vilanova de Sau

vilanovas@diba.cat



l’informatiu

Pressupost 2021
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 El total de despeses 
ha quedat fixat en nou-
cents dotze mil cinquanta-
tres euros i vuitanta-tres 
cèntims i el d’ingressos en 
la mateixa quantitat, per 
tant, el pressupost queda 
anivellat. El Ple va aprovar 
per majoria absoluta amb 
el vot a favor de sis dels 
set regidors presents, el 
pressupost municipal i 
tots els documents que 
l’integren per a l’exercici de 
2021 d’acord amb els estats 
exposats, i la plantilla de 
personal que comprèn tots 
els llocs de treball reservats 
a funcionaris i personal 
laboral. Aquest pressupost 
va ser esmenat i un cop 
revisades i desestimades 
les al·legacions va ser 
aprovat definitivament 
el 18 de gener per majoria 
absoluta.

• Millora d’equipaments municipals
• Reparació de la plaça Major i construcció d’un mur
• Reforma de l’edifici annex a l’escola de Vilanova de Sau
• Construcció de cunetes a la carretera de can Tordera al  
 nucli urbà

Inversions 2021

Capítol 1. Impostos directes
Capítol 2. Impostos indirectes
Capítol 3. Taxes i altres ingressos
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Ingressos patrimonials
Capítol 6. Alineació d’inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
Capítol 8. Variació d’actius financers
Capítol 9. Variació de passius financers

TOTAL INGRESSOS

Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
Capítol 3. Transferències corrents
Capítol 4. Inversions reals 

TOTAL DESPESES

299.400,00 €
6.000 €

88.188,37 €
178.544,11 €

675,00 €

339.246,35€

912.053,83 €

178.954,00 €
339.990,04 €

41.863,44 €
351.246,35 €

912.053,83 €

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2021. 

Elaborat el pressupost general per a l’exercici de 2021, les bases d’execució i la plantilla 
que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Pel que fa a les inversions per l’any vinent, hi ha previstes 
les següents actuacions:
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 El padró d’habitants del 
municipi de Vilanova de Sau –
és realitzat per la Diputació de 
Barcelona-, i els seus resultats 
de la revisió anual, resultant 
la xifra oficial de població del 
municipi de Vilanova de Sau de 
312 habitants a 1 de gener de 
2020.

 Aquesta ordenança té 
com a objecte regular el deure 
legal d’ús i conservació dels 
terrenys i solars dins del terme 
municipal de Vilanova de Sau, 
així com instar als propietaris 
dels referits terrenys i solars 
urbans perquè els mantinguin 
en condicions de salubritat, 
higiene i ornat o decòrum 
públic i l’evitació en la mesura 
del possible del perill i risc 
d’incendi. Aquesta obligació 
també inclou el tancament dels 
referits terrenys i solars quan 
es consideri necessari.
 Amb aquesta finalitat 
es realitza una regulació 

 Una vegada es tanca 
el període de prohibició de fer 
foc el 15 d’octubre, es poden 
demanar les comunicacions 
de crema. Aquest període de 
sol·licituds comprèn  del 16 
d’octubre i al 14 de març,  que 
torna a entrar en vigència la 
prohibició de fer foc.

global de tots els aspectes 
que afecten aquests deures, 
tant relativa a aquells espais 
que tinguin la condició de solar 
de conformitat amb normativa 
urbanística com dels espais 
qualificats com a terrenys per 
no complir la condició de solar.
 L’autoritat municipal 
haurà d’ordenar, d’ofici o a 
instància de qualsevol persona 
interessada, l’execució de 
les obres necessàries per a 
conservar les condicions a què 
es refereix l’apartat anterior.
 Aquesta ordenança 
té la naturalesa d’ordenança 
estètica de construcció i de 
policia urbana, no lligada a 
unes directrius de planejament 
concret, per estar referida 
a aspectes de salubritat, 
ornament públic, qualitat i 
seguretat estrictament tècnics. 
Podeu trobar més informació al 
web municipal.

 La implantació de 
l’administració electrònica, ha 
estat un repte i una prioritat per 
a l’Ajuntament de Vilanova de 
Sau.
 Des de fa temps es va 
avançant i es van transformant 
les oficines tradicionals en 
oficines sense paper on els 
tràmits es poden fer per 
internet en l’administració 
pública. Actualment moltes 
gestions municipals ja es 
poden realitzar de manera 
telemàtica a través del portal 

Xifres del padró 
municipal 
d’habitants 
aprovat de 
l’exercici 2020 

Ordenança 
solars 

Comunicació de 
crema

L’Ajuntament estalvia 24.000€ 
gràcies a l’Administració 
Electrònica

ORDENANÇA REGULADORA 
DE LA CONSERVACIÓ, NETEJA 
I TANCAMENT DE SOLARS I 
TERRENYS EN EL MUNICIPI 
DE VILANOVA DE SAU

de l’Ajuntament. Amb això, 
a més de l’estalvi econòmic, 
també s’estalvia en temps i 
desplaçaments.
 Segons les últimes 
dades recollides pel Consorci 
de l’Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) sobre l’estat 
de l’Administració electrònica 
indiquen que l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau ha estalviat 
un total de 24.000 € gràcies 
a l’ús d’eines telemàtiques 
de tramitació i consulta de la 
informació.
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Obres zona esportiva

Ordenança municipal reguladora de l’ús de l’àrea 
d’autocaravanes del municipi de Vilanova de Sau

 Les obres dels vestidors 
de la zona esportiva estan fi-
nalitzades i les de l’esbornac 
també, ara ja només falta en-
jardinar la zona i acabar d’or-
ganitzar l’aparcament. 
 Un cop acabat no sem-
bla que s’hagin soterrat més de 
100 metres de tub i més de 300 
camions de terra. El paviment 
del rentador s’ha refet, i ja torna 
a estar en funcionament, s’ha 
fet una cuneta per reconduir les 
aigües laterals i s’ha tapat amb 
una reixa el col·lector. 

 Preu públic per l’esta-
cionament i pernocta d’au-
tocaravanes a l’àrea d’auto-
caravanes del municipi de 
Vilanova de Sau.
 A l’empara dels articles 
legals i per donar compliment 
a les normatives legals, l’Ajun-
tament estableix el preu públic 
de l’estacionament i pernocta 
de l’àrea dels Vernets de ca la 
Martra. Garantint la segure-
tat dels usuaris com la dels 
habitants del municipi. Esta-
ran obligats al pagament dels 
preus públics  al beneficiar-se 
dels serveis existents. A tra-
vés de màquines instal·lades 
per aquesta finalitat o bé amb 
aplicació telemàtica habilitada 
per aquest ús. 

Estacionament diari (màxim 2 dies):  
10€ dia o fracció.
Buidatge d’aigües residuals: 5 €. 
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L’Ajuntament rep el segell 
Infoparticipa 

Tallers de dinamització 

L’Ajuntament de 
Vilanova de Sau, 
està adherit al 
Pla comarcal 
d’igualtat de 
gènere

 Entre les seves línies 
estratègiques, que compartim 
i fem nostres des del municipi, 
hi ha la de reforçar i ampliar 
l’acció contra les violències 
masclistes.
 Des de l’Ajuntament, 
ho fem amb diferents accions 
de sensibilització i prevenció 
que desenvolupem de mane-
ra directa o bé amb el suport 
i assessorament de l’Oficina 
tècnica d’igualtat de gènere i 
LGTBI, titularitat del Consell 
Comarcal d’Osona i de l’Ajun-
tament de Vic.
 L’Oficina posa a dispo-
sició de les dones del municipi 
de Vilanova de Sau i de la resta 
de la comarca, excepte Man-
lleu que té el seu propi servei, 
el Servei d’informació i asses-
sorament a les dones (SIAD).
 Aquest servei, és un 
servei pròxim a la ciutadania, 
que ofereix un recurs d’atenció 
directa i especialitzat que 
informa les dones sobre 
qualsevol matèria, com ara 
la salut, treball, habitatge, 
serveis i recursos a les 
dones, fent especial atenció 
a la detecció de les violències 
masclistes en totes les seves 
formes i àmbits en les que es 
poden donar. 
 Podeu trobar més infor-
mació al web municipal.

 El web municipal de 
l’Ajuntament de Vilanova de 
Sau va ser reconegut, amb una 
nota excel·lent del 94%, com 
un dels més transparents i 
accessibles de Catalunya i 
part de l’Estat. Així ho certifica 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona, qui ha atorgat al 
consistori el segell Infoparticipa 
a la Qualitat i Transparència de 
la Comunicació Pública, amb 
una nota de 94%.
 L’alcalde i la regidora 
de comunicació agraeixen el 
reconeixement:

 El passat 8 d’octubre, 
van començar els tallers de 
dinamització a Vilanova de 
Sau, respectant les mesures 
de prevenció per la Covid-19.
 Us recordem que 
els tallers tenen lloc, tots 
els dijous de 9:30 a 11:30 
hores, i estan destinats per 
adults independentment 

de l’edat, només s’ha de 
tenir ganes de passar una 
bona estona realitzant 
manualitats i tallers diversos. 
En aquests moments els 
tallers es fan via teletreball i 
de manera individualitzada i 
seguint totes les normes de 
seguretat que la pandèmia de 
la Covid-19 requereix. 

“Per un municipi petit com el 
nostre és molt important rebre, 
un any més, aquest segell amb 
una bona puntuació. Des de 
l’Ajuntament destinem esforços 
en poder oferir tota la informació 
amb transparència, sobretot 
aquests dies en el context de 
Covid on els mitjans telemàtics 
són més rellevants que mai.”
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Vilanova de 
Sau mantén les 
3 Flors d’Honor

Masoveria urbanaNova regidora 
de cultura 

 El moviment impulsat 
per la Confederació d’Horticul-
tura Ornamental de Catalunya 
(CHOC), va lliurar el passat mes 
d’octubre les Flors d’Honor 
2020, els reconeixements als 
municipis que treballen per a la 
millora dels seus espais verds 
urbans i enjardinats. El nostre 
municipi mantén el guardó, un 
any més de 3 Flors d’Honor.

 Des de fa uns mesos 
s’està treballant amb l’àrea 
d’Habitatge del Consell Co-
marcal d’Osona un projecte de 
recerca d’habitatge lliure, per 
persones interessades a resi-
dir al nostre municipi. El pro-
blema de la despoblació dels 
municipis petits i el sobre-en-
velliment dels nostres grans 
fa que moltes cases del nucli 
urbà quedin tancades i no hi 
visqui ningú i es vagin deterio-
rant. Per altra banda el preu del 
sol urbà construïble i la manca 
de recursos econòmics fa que 
molts dels nostres joves tin-
guin un difícil accés a la viven-
da i hagin d’acabar marxant del 
nostre poble. Aquesta realitat 
es repeteix en molts municipis 
petits. 
 A Osona, el Consell Co-
marcal ha posat en marxa un 
servei d’assessorament per als 
municipis per mobilitzar habi-
tatges buits i buscar la millor 
fórmula per cada cas.
 Amb una subvenció de 
la Diputació de Barcelona, el 
consell va encarregar un es-

tudi a la cooperativa Cel Obert 
per analitzar i recollir informa-
ció del territori parlant amb els 
diferents ajuntaments amb jor-
nades participatives de debat. 
A partir del gener contractaran 
un tècnic a l’oficina comarcal 
que assessorarà els munici-
pis i les propietats interes-
sades per valorar el cost de 
les obres i estudiar el tipus 
de contracte de lloguer. Tam-
bé seleccionaran els llogaters 
interessats per cada cas. Està 
obert a tot tipus d’habitatge i 
s’inclouen fórmules com llo-
guers a 25 anys en cas d’obres 
importants o fins a períodes 
més petits i lloguers reduïts. Es 
pot treballar un projecte molt 
a mida. Un dels reptes és do-
nar confiança als propietaris i 
que entenguin que es fa aquest 
acompanyament i assessora-
ment amb totes les garanties. 
 Si esteu interessats po-
deu adreçar-vos a l’Ajuntament 
i demanar més informació.

 El passat 1 de desem-
bre es va incorporar a l’equip 
de govern la regidora d’Esque-
rra, Ingrid Bofill a qui se li va 
delegar l’àrea de cultura amb 
les facultats d’informar, dicta-
minar, inspeccionar, controlar, 
fomentar i impulsar les activi-
tats compreses dins l’àmbit de 
la delegació.
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Tinença de 
gossos

Sau ahir

Nit d’estels 

Vespa asiàtica

 Aquest any s’ha realitzat 
un spot de l’obertura la propera 
temporada del Punt d’Informa-
ció Turística El Mirador de Sau 
situat a la Presa. El podeu cer-
car al web municipal.
 Si la situació de la pan-
dèmia ho permet està previst 
la reobertura al març.

 Pel Viu al Parc d’aquest 
any teníem previst poder fer 
una nit d’estels amb els te-
lescopis i poder observar els 
planetes, Venus, Orió... però 
una tempesta acompanyada 
d’una intensa pluja va fer que 
els plans canviessin i es va fer 
per una xerrada de la Inés l’as-
tròloga,  amb diapositives que 
també fou molt interessant . 

 Amb l’arribada de la 
tardor i la caiguda de les fu-
lles dels arbres, van quedar al 
descobert tres nius de vespa 
velutina (asiàtica) molt pro-
pers al poble. El 30/10/ 20 van 
ser inactivats pel servei de pre-
venció i control de plagues de 
l’empresa Bionet. Un cop feta 
l’actuació, els nius continuen 
minvant la seva activitat fins 
a la seva desaparició. Aquests 
nius un cop inactivats no pre-
senten cap risc, les vespes no 
els utilitzen a l’any següent i es 
degraden de forma natural.  

 En l’últim informatiu 
parlàvem de la importància 
de com conduir i vetllar perquè 
les mascotes no embrutin els 
llocs públics, hem de dir que no 
s’ha millorat gaire l’estat dels 
carrers, hi continua havent 
defecacions que ningú recull. 
També falten molts animals per 
inscriure al cens, en aquests 
moments hi ha 71 animals cen-
sats. Preguem que les perso-
nes que no ho hagin fet encara, 
compleixin amb aquesta nor-
ma. I les persones que tinguin 
gossos anomenats “perillosos” 
informin l’Ajuntament. 

Tres nius de vespa velutina 
(asiàtica) 
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Memòria del projecte per a l’ordenació de l’ús 
públic i la conservació de la zona a l’entorn de La 
Domus del Pi 
 La Domus del Pi és un 
antic edifici que es troba al 
nord del terme municipal de 
Vilanova de Sau, en el cim d’un 
turó que porta el nom de Puig 
d’en Riba, en el pla als peus del 
vessant sud dels Cingles de Ta-
vertet. Mig quilòmetre direc-
ció sud hi ha l’Àrea d’esplai del 
pantà de Sau, la qual concentra 
un elevat nombre de visitants 
durant la majoria de caps de 
setmana de l’any. 
 Es tracta d’un edifici for-
tificat de dues plantes rectan-
gulars que conserva el sostre 
i va ser declarada bé cultural 
d’Interès Nacional el 1949, des-
prés de diversos estudis i inter-
vencions de les ruïnes. L’Asso-
ciació de Turisme de Vilanova 
de Sau va ser la promotora de la 
darrera intervenció arqueolò-
gica pel seu estudi i conserva-

ció el 2009, la qual va executar 
l’empresa Minoa Arqueologia i 
Serveis SL. 
 Recentment, a l’Àrea 
d’Esplai del Pantà de Sau s’hi ha 
establert un punt d’informació 
i s’ha fet una reordenació de tot 
l’espai per tal d’evitar un dete-
riorament progressiu dels en-
torns del pantà de Sau i perju-
dicis contra la propietat pública 
(el Consorci de l’Espai Natural 
de les Guilleries-Savassona). 
Tenint en compte l’alta afluèn-
cia d’usuaris a la zona, la impor-
tància del bé cultural d’interès 
nacional i l’obligació de la seva 
conservació i manteniment, es 
proposa fer una intervenció per 
la protecció de la construcció i 
de les persones que el visiten 
acompanyada d’elements di-
vulgatius de la història i ele-
ments que la componen. 
 

 L’objectiu del present 
document tècnic és definir 
i concretar un conjunt d’ac-
tuacions que es consideren 
necessàries, realitzar per fer 
compatible la conservació de 
la Domus del Pi, la divulgació 
associada a la construcció de-
clarada Bé Cultural d’Interès 
Nacional i el desenvolupament 
ordenat d’activitats d’ús públic. 
Les mesures que es proposen 
desenvolupar s’agrupen en els 
següents objectius específics: 
• Establir un perímetre de    pro-
tecció de la construcció i posar 
elements que evitin l’accés a 
l’interior de la construcció. 

• Habilitar el pas per tal d’acce-
dir a un punt d’observació com-
plet de la construcció acom-
panyat d’un plafó divulgatiu. 

• Elaborar el material informa-
tiu necessari per detallar els 

usos, les recomanacions 
i les restriccions 

d’ús d’aquest 
espai.
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 El promotor i emprene-
dor de l’aplec de Sant Andreu de 
Bancells, ens va deixar el dia 3 
d’agost del 2020, als 99 anys 
d’edat. 
 L’Ajuntament li va retre 
homenatge en el 40è aniversari 
de la festa (2014), descobrint 
un monòlit amb una placa 
d’agraïment a la seva tasca. 
Luis Meinecke de procedència 
alemanya, va adquirir la finca 
de can Mont a l’any 1969, i des 
de l’any 1973 s‘ha celebrat una 
missa en honor a l’Apòstol 
Sant Andreu, on ell es va 
comprometre amb el rector 
de Sant Hilari a aportar 20 
metres de botifarra i el vi. La 
Festa Major s’ha celebrat de 
manera ininterrompuda, fins el 
2020 per causa de la Covid-19.
 
“Cap a les 6 de la tarda, el raig 
de sol davalla sobre l’altar, i 
una bellíssima posta de sol 
m’acompanya anant cap a casa 
meva”

Descansi en pau. 

 El 10 i 11 d’octubre a Sant 
Hilari Sacalm s’havia de cele-
brar la Fira Guilleries, un esde-
veniment que té l’objectiu prin-
cipal de posar en valor aquest 
territori i donar a conèixer 
l’entorn, els productes locals, 
la gastronomia, la cultura i les 
tradicions de la zona.
 Degut a la situació sa-
nitària l’Ajuntament de Sant 
Hilari, va decidir reinventar-se 
i adaptar un nou format per 
aquesta edició. Del 5 al 12 
d’octubre, va tenir lloc una jor-
nada de portes obertes a les 
Guilleries en la que s’oferia a 
tots els visitants i habitants 
del municipi la possibilitat de 
conèixer aquest territori enca-
ra poc conegut i gaudir del seu 
entorn, dels seus productes, 
la magnífica gastronomia, i les 
seves entranyables tradicions, 
etc., d’una forma diferent. Com 

cada any, per organitzar aques-
tes jornades, també es val de 
la participació dels altres mu-
nicipis de les Guilleries com 
Osor, Espinelves, Susqueda, 
Vilanova de Sau, Sant Sadurní 
d’Osormort, Viladrau, la Cellera 
de Ter i Sant Julià de Vilatorta.
Des de l’oficina de turisme de 
Sant Hilari es van preparar 
diverses activitats per donar 
a conèixer tot allò que forma 
part de les Guilleries, com per 
exemple, rutes guiades amb 
grups reduïts pels boscos de 
les Guilleries amb esmorzar 
de productes locals, visites al 
Museu Guilleries per conèixer 
la fauna i la flora de la zona, 
menús gastronòmics de plats 
típics i productes locals de les 
Guilleries a diferents restau-
rants, activitats lúdiques per 
donar a conèixer el territori, 
entre d’altres.

Defunció del Sr. 
Luis Meinecke

La Fira Guilleries es reinventa a 
causa de la pandèmia
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 Aquest passat any 2020 
complicat i diferent, també ha 
fet que molts dels actes tradi-
cionals no es poguessin fer tal 
i com teníem costum i ens hem 
hagut d’adaptar a la “nova nor-
malitat” que ben bé no és més 
que mantenir les distàncies, 
portar mascareta, rentat de 
mans, ventilació i no fer troba-
des fora dels grups bombolla. 
Per això l’Ajuntament va decidir 
obsequiar a tots els veïns i veï-
nes del municipi amb una mas-
careta amb l’escut municipal. 
 Les felicitacions de Na-
dal també s’han pogut fer amb 
l’ajuda de les usuàries del taller 
de Dinamització i amb la Berta 
Casellas la seva monitora que 
se les han empescat per fer-les 
des de casa individualment, en 
lloc de trobar-se totes a l’aula 
del taller. Els agraïm tota la fei-
nada que han tingut. I lo bé que 
han quedat. 
 El calendari del 2021 
aquest any s’ha fet amb les 
fotos del concurs d’Instagram 
de l’Espai Natural Guilleries 
Savassona, aprofitant que el 
nostre Ajuntament té la presi-
dència per dos anys. Agraïm la 
seva col·laboració. 

 Aquest any la cavalca-
da de la nit de Reis ha estat 
diferent, no podíem deixar els 
nens sense la il·lusió d’aquesta 
nit màgica, aleshores es va de-
manar als nens i als pares que 
sortissin als balcons i finestres 
de les cases i davant dels por-
tals, i la cavalcada va passar 
pels carrers del poble saludant 

 I per últim també hem de donar 
les gràcies a Jordi Suñer Parés, fill de 
Vilanova de Sau de Can Verloquic, per 
haver cedit temporalment un diora-
ma espectacular de la plaça Major del 
poble. Encara es pot visitar a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament en horari 
d’oficines. Fins a finals de gener.

 És costum que l’Ajunta-
ment de Vilanova de Sau, amb 
motiu de les festes de Nadal, 
obsequiï les persones empa-
dronades al municipi amb una 
participació de la loteria de 

Nadal. Aquest any es va conti-
nuar amb aquesta tradició, per 
això l’Ajuntament va adquirir 
35 dècims del número 73693. 
Malauradament no va resultar 
premiat.

grans i petits, i obsequiant-los 
amb un petit detall i d’aquesta 
manera amb totes les mesures 
que la situació actual requereix, 
es van poder fer. Això si, sense 
caramels! Feliciten a tothom 
per la seva col·laboració tant a 
l’hora de preparar la cavalcada 
com als veïns per la seva com-
plicitat i bon fer.  

Nadal a 
Vilanova

Reis

Diorama

Loteria de Nadal 2020
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 Les vies principals de comu-
nicació actuals són molt diferents de 
les de segles enrere, que es basaven 
sobretot en la distància, la possibilitat 
de tenir fàcilment aigua i menjar pels 
cavalls, i la poca perillositat. El camí 
principal de les comarques de Girona, 
cap a Vic, no passava òbviament pel 
Montseny per la poca accessibilitat 
ni tampoc baixava fins a Granollers i 
el Congost per la llargada del trajec-
te. El camí anava seguint el Ter, pels 
pobles de Susqueda, Querós i Sau, 
motiu pel qual hi ha encara aquests 
impressionants ponts romans i gò-
tics, avui colgats per les aigües, i quan 
arribava a Sau enfilava per Vilanova i 
passava cap a Osona pel Collsameda 
i baixava cap a Folgueroles. Feia això 
per evitar el llarg trajecte del Ter fins 
a Roda, seguint els meandres del riu 
que allargaven molt el trajecte.
 Collsameda significa Coll de 
la Meda. Meda significa fita, o punt 
de referència. Aquest turó que avui 
anomenem el Puig dels moros, si-
tuat sobre el túnel de la carretera (la 
mina), no és altra cosa que la meda, 
que es pot visualitzar  tant des de la 
vall de Sau, com des de la plana de Vic, 
i del seu costat de ponent. Era el punt 
de referència que tenien els viatgers 
per saber quin era el pas per anar del 
mar de l’Empordà cap a l’interior de 
la península, i el sentit invers. Sembla 
que aquest trajecte ja l’haurien seguit 
els ibers, els grecs, els romans, i els 
pobles medievals. Fou una de les por-
tes d’entrada a l’interior del territori 
que sortia de les plàcides aigües del 
golf de Roses i del port d’Empúries. 
Per protegir el pas  en el punt concret 
de la Meda, hi ha construccions for-
tificades, com el Puigcastellet, el Puig 
Castellar i el convent fortificat de Sant 
Llorenç que denoten la importància 
d’aquest pas i la necessitat de ser 
protegit als viatgers.
 Diu la llegenda, que Francesc 
d’Assis, noble italià, que va fundar l’or-
dre dels franciscans, impartint l’amor 

a la natura i considerant-ne l’home 
una part més d’ella, va voler difondre 
el seu pensament  per les riberes del 
Mediterrà, i per tant també per casa 
nostra, en el moment on hi havia la 
gran eclosió del romànic, i coincidint 
amb els regnats dels comptes-reis 
que ja no rendien tribut a Carlemany.  
Per tant , per venir a predicar els seus 
principis al Principat, degué escollir  el 
camí habitual, natural i que feien els 
viatgers d’aleshores, que és el camí 
d’Empúries, vall del Ter, i passar per 
la meda  cap a la Plana de Vic. Tots 
aquests territoris eren de domini 
cristià i ja hi havia construïts cenobis 
agustinians , esglesioles i la catedral 
romànica de Vic, seu episcopal.
 Tota aquesta explicació prè-
via ve a tomb perquè entenguem els 
noms i indrets d’alguns punts molt 
coneguts pels habitants sobretot 
de Vilanova de Sau i de Folgueroles. 
Francesc degué deixar molt bona pet-
jada a la vall de Sau i terres de La Ver-
neda, perquè algú, no se sap en quin 
moment li va erigir un pedró amb ca-
pelleta, molt humil, a la vora del camí 
darrera la casa de Can Tordera.  Va ser 
un pedró abandonat molt temps, fins 
que en Joan Puig de Can Burjada, va 
manifestar que hi havia hagut una 
imatge de Sant Francesc d’Assis. Va 
ser desprès quan en Burjada i els veïns 
de la Pineda van posar-se d’acord 
per restituir una imatge del sant. Es 
va decidir que en lloc d’una imatge 
s’hi aferraria un plafó de ceràmica 
catalana. El matrimoni Joan Orriols 
Monset i la seva esposa Montserrat 
Puig Fondevila, que vivien a Can Mas-

romeu, van encarregar  la ceràmica a 
l’artesà mes qualificat de l’època, el 
Sr. Roig, que tenia el seu obrador al 
poble espanyol de Barcelona. A més 
aquest artesà tenia vinculació amb el 
poble de L’Estany, igual que el matri-
moni Orriols-Puig.  Per la inauguració 
de la reposició del sant al pedró els 
veïns de La Pineda van organitzar una 
festa popular, però no recordo ni el 
dia ni l’any, però crec que deuria ser  
pels voltants de Sant Francesc, que és 
el 4 d’octubre. El pedró segueix dem-
peus i el plafó es conserva encara a 
dia d’avui (octubre 2020).
 Francesc d’Assis va fer camí 
cap a Vic, i en passar per Folgueroles, 
es deuria trobar malament, i va cau-
re malalt. Diu la llegenda que el van 
acollir a la casa de Poudevida, que ara  
s’anomena així, perquè sembla que 
l’aigua del seu pou, va reconfortar el 
viatger, i va tornar a la vida. També en 
dona referència d’aquest fet, que al 
costat de Poudevida hi ha l’ermita de 
Sant Francesc s’hi moria, que vindria 
a expressar que en Francesc s’estava 
morint i amb l’aigua del pou de l’ac-
tual Poudevida es va reconfortar, i així 
poder seguir el camí cap a Vic, i ves a 
saber fins on.  A Vic es conserva enca-
ra un convent de pares franciscans al 
barri del Remei, que ara es parròquia, i 
que del meu record han tingut sempre 
gran reconeixement i estima pel bé 
que han fet a la població necessitada.
 Tot el que he explicat és part 
veritat que jo recordo, i part llegenda, 
però tot plegat té força sentit, i esta 
bé que així es recordi.

El Pedró de Sant Francesc i la Meda Gil Orriols
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Entro al forn “de tota la vida” 
del poble i la Rosa ja m’es-
pera a la rereguarda de la 

botiga asseguda a la taula del 
menjador, un xic neguitosa per 
no saber què li preguntaré però 
a la vegada serena i contenta de 
veure que ja he arribat. La seva 
filla Eva està acabant de fer unes 
coses a la cuina. Amb la conversa 
que mantenim uns minuts totes 
tres, és indubtable la complici-
tat i el gran equip que fan elles 
dues al dia a dia. L’Eva ens deixa 
a soles i comencem l’entrevista.
  La Rosa va néixer l’any 
1938 a Sant Boi de Lluçanès, i què 
la va portar a viure a Vilanova de 
Sau, a tants quilòmetres de dis-
tància d’on va néixer? Doncs la 
feina del seu marit, en Ramon 
Sañas.
  En Ramon era de Sant 
Agustí del Lluçanès, a la joventut 
es van enamorar i van començar 
a festejar. I quina era la feina 
que buscaven? Doncs un forn, 
perquè volien fer de forners. I 
quan la Rosa tenia 27 anys els 
va sorgir l’oportunitat d’agafar 
el forn de Vilanova de Sau, al lloc 
on encara ara hi ha la botiga, re-
gentada actualment per la seva 
filla Eva.
  A la Rosa, d’entrada el po-
ble en si no li va agradar massa, 

però es va enamorar de Sau. Tan-
tes flors a les cases i el paisatge 
tan espectacular... li van robar el 
cor. Amb els 27 anys de la Rosa, 
la parella es va afincar a Vilanova 
de Sau. Es van casar a l’església 
dels Munts, van anar a fer el viat-
ge de noces al País Basc i el dia 
següent de la tornada del viatge, 
ja van obrir el forn. Cada dia de 
la setmana durant molts anys. 
Al cap de pocs mesos un acci-
dent molt desafortunat amb la 
furgoneta va fer que la Rosa ha-
gués d’estar 4 mesos a un hos-
pital a Barcelona i hagués de fer 
una llarga recuperació d’un any 
per aprendre a tornar a caminar. 
Però ho va aconseguir i ho va fer 
amb ajuda de la seva mare, i grà-
cies a la valentia, perseverança 
i resiliència que la caracteritza.
  Als seus 32 anys, va 
néixer l’Eva. “la força que em va 
donar tenir-la a ella i criar-la al 
dia a dia, no ho sap ningú. L’acci-
dent em va deixar molt tocada i si 
no hagués tingut a l’Eva no sé si 
me n’hagués sortit. Només tenia 
ganes de posar-me bé per ella. 
L’Eva m’ha donat sempre molta 
força. Els fills són lo millor de la 
vida.”
  “Tinc molt bon record de 
la meva vida a Vilanova, he viscut 
molt bons moments. Recordo 
quan l’Eva tenia 5 anys, va anar 
al Pare Coll de Vic, però a Vila-
nova no hi havia cotxe de línia, 
i jo no tenia cotxe per portar-la, 
així que ens vàrem reunir unes 
quantes dones i vàrem anar a 
Barcelona a reivindicar el cotxe 
de línia, i ens el van posar! Acon-
seguir això ens va anar molt bé i 
ens vàrem sentir satisfetes d’ha-
ver-ho aconseguit” “Una altra 
època fantàstica que recordo era 
quan els diumenges a la tarda, en 
Ramon dormia i jo estava sola a 
la botiga, ens posàvem a fora a 
la repisa de l’escala del davant 
del forn amb una colla de dones, 
iaies i joves, amb la porta oberta 

de la botiga perquè si venia algú, 
jo despatxava, i jugàvem a cartes 
totes juntes. Vaig aprendre molt, 
no només de jugar cartes! Ens ho 
passàvem molt bé, berenàvem 
coca i rèiem molt”
 Li faig la pregunta especí-
fica de l’època que estem vivint. 
Com heu viscut i esteu vivint la 
pandèmia del Covid?
 La Rosa em respon sere-
nament: “No em fa tanta por per 
a mi, sinó per a elles (l’Eva i la 
Paula) per el què els hi espera.... 
A vegades penso en la postgue-
rra, i no em vull imaginar que es 
pugui assemblar una mica... Va 
ser terrible...”
  Què us ha canviat a la 
vida des que hi  ha aquest vi-
rus? “No m’ha canviat massa res, 
els meus germans estan tots 
vius, però sí que un l’han hagut 
d’operar i ha sigut complicat. No 
pateixo per a mi, a mi no em fa 
por morir-me. Ho sabem des que 
vàrem néixer això.”
  I finalment passem a l’úl-
tima pregunta, què us agrada 
més i què us agrada menys de 
viure a Vilanova?
“El que m’agrada més és la tran-
quil·litat del poble. I el que no 
m’agrada és que hi ha poca cosa, 
hi ha pocs serveis. Ara només 
demanaria que hi hagués més 
transport. Hi faltaria també una 
perruqueria, per totes les dones 
que ens agrada anar-hi, no sé al-
guna persona del poble que s’hi 
posés... quan vaig arribar tampoc 
no hi havia piscina i ara n’hi ha! 
S’han fet moltes coses també!”
  Arribem al final de la nos-
tra trobada, la Rosa es queda 
tranquil·la asseguda a la taula 
del menjador acompanyada d’un 
dels llibres de l’Stephen King, 
que està a punt d’acabar, i ens 
acomiadem amb la paraula i la 
mirada, intuint el somriure sincer 
sota la mascareta que cobreix 
mitja cara.

Lloc i data de naixement: 
Sant Boi de Lluçanès el 1938
Edat: 82
Estat civil: vídua

Rosa
Salvans Erra

Marta Coma


