
Vilanova 
de Sau

En aquestes pàgines us 
presentem les informacions 
i activitats més destacades 

que s’han realitzat al municipi 
des de principi d’any.
 Uns mesos, que tot i la 
pandèmia, sembla que es pot 
anar recuperant la normalitat. 
Una normalitat que en gran part 
cal agrair als serveis sanitaris i 
a la col·laboració i ajuda de tots 
els veïns i veïnes. Una ajuda que 
en pobles petits com el nostre 
es fa molt més visible i alhora 
imprescindible i ens ha de fer 
sentir molt orgullosos.
 L’activitat a Vilanova de 
Sau s’ha adaptat a les mesures 
decretades per les autoritats 
sanitàries. Malauradament ens 
vam veure obligats a cancel·lar 
la Fira d’Herbes Remeieres.  
Una de les activitats més 
importants de l’any al poble. 
El que si hem pogut celebrar 
és la nostra Festa Major, (amb 
algunes limitacions i amb més 
precaucions) però uns dies que 
ens han permès compartir, 

moments de gresca i disbauxa, 
entre els veïns de Vilanova de 
Sau. Vull felicitar a la comissió 
de festes Camarrojos per 
la seva implicació, sobretot 
aquest any que no ho han 
tingut gens fàcil. 
 Des de l’Ajuntament 
també fem una valoració molt 
positiva de la prova pilot de 
regulació de l’accés de cotxes 
a la vall de Sau.  Ens ha ajudat 
a endreçar l’entorn del pantà 
i sobretot ens ha estalviat 
problemàtiques que patíem 
habitualment. Hi ha coses 
a millorar i detalls que es 
poden anar perfilant. Estem 
segurs que un cop recollides la 
valoració dels veïns, podrem 
treure conclusions i es podrà 
decidir si la prova pilot es 
converteix en regulació estable. 
Si és així, s’hauria d’implementar 
per Setmana Santa i durant la 
campanya d’estiu.
 Finalment, voldria 
recordar la importància de no 
abaixar la guàrdia i respectar 
les mesures sanitàries. També 
tornar a agrair a tots els veïns 
i veïnes la seva implicació, la 
participació i ajuda en totes 
les activitats i per fer més 
fàcil la tasca del dia a dia de 
l’Ajuntament. 
MOLTES GRÀCIES!

Joan Riera Comellas
Alcalde
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Informació dels plens

2Info_Pública

 En els primers punts 
s’aproven les actes de les 
sessions anteriors, totes per 
unanimitat. A continuació es 
posa a disposició dels regi-
dors/res els llibres de regis-
tre d’entrades i sortides de 
l’Ajuntament i l’alcalde dóna 
compte de les resolucions que 
es dicten des de la darrera 
sessió ordinària per tal que 
els regidors/es coneguin el 
desenvolupament de l’Ens.

Ple del 12 d’abril
 Es va donar compte 
de l’estat d’execució del 
pressupost municipal d’aquest 
any i de la liquidació del de l’any 
2020, amb resultat positiu. Es 
va ratificar la modificació dels 
estatus del Consorci d’Osona 
de Serveis Socials, com entitat 
pública depenent del Consell 
Comarcal d’Osona. 
 
Ple del 7 de juny
 Es dóna compliment als 
terminis previstos per la llei 
de morositat del pagament de 
factures i obligacions estan 
completament al dia en el 
primer trimestre de l’any. Es 
designen els representants 
de l’agrupació dels municipis 
de Tavèrnoles i Vilanova de 
Sau, per compartir el lloc de 
treball de la secretaria. En 
una reunió posterior s’acorda 
amb el municipi veí i  se signa 
aquest acord.

Ple del 2 d’agost
 Es va aprovar per 
unanimitat, la contractació 
del subministrament d’energia 
elèctrica dels punts de 
subministrament (CUPS) de 
titularitat de l’Ajuntament 
de Vilanova de Sau, per una 
durada de dotze mesos, a 
partir de l’1 de juliol de 2021, 
període que es podrà prorrogar 
per tres períodes més de 12 
mesos cadascun.

Padró d’habitants del 
municipi de Vilanova 
de Sau –realitzada per la 
Diputació de Barcelona-,  a 
data 1 de gener de 2021 és de 
314 habitants.

S’aprova el pla 
estratègic d’inversions 
municipals 

• Renovació de l’antic edifici  
 de la casa del mestre, com  
 a extensió a les actuals   
 aules educatives de l’escola  
 i habilitació d’un espai pels  
 joves.

• Renovació de la Plaça Major.

• Execució del projecte de   
 millora de l’abastament   
 d’aigua a Vilanova de Sau.

• Millora i manteniment de la  
 xarxa de camins.

• Modernització tecnològica  
 i l’eficiència de les oficines  
 municipals.

• Implantació d’un punt   
 de recàrrega de vehicles i  
 substitució de    
 l’enllumenat públic.

Us expliquem els acords més rellevants dels plens celebrats des de la publicació de 
l’últim informatiu:
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10 anys de 
Viles Florides 
 Vilanova de Sau revalida 
les tres flors d’honor de les 
Viles Florides, el municipi ha 
participat des de la primera 
edició en aquest projecte. 
Viles Florides va celebrar 
el passat divendres 17 de 
setembre l’acte de lliurament 

Castanyada 
2021 i Festa 
Jove
 Aquest any ens tornem 
a retrobar en la castanyada 
popular que tindrà lloc el 
dia 31 d’octubre a quarts de 
nou a la pista poliesportiva 
organitzada per l’AMPA de 
l’escola de Vilanova de Sau.
 Tot seguit, hi haurà 
gresca i xerinola amb la Festa 
Jove pels més agosarats. 
Organitzada per la comissió 
de festes els Camarrojos.

de les Flors d’Honor 2021, 
els reconeixements anuals 
de Viles Florides. L’acte, que 
va tenir lloc a Villa Bugatti 
(Cabrera de Mar), es va valorar 
els 154 municipis que han 
format part del moviment 
Viles Florides durant aquesta 
edició. Durant l’acte es 
va commemorar el desè 
aniversari del moviment, que 
es celebra durant aquest any. 

Es declaren festes 
locals pel 2022 els 
següents dies:

Dijous 14 d’abril 
Dijous Sant

Dimarts 16 d’agost
Festa Major

Programa TTT
 Per unanimitat es va 
aprovar encomanar la gestió 
relativa a les actuacions de 
promoció de l’ocupació i de 
reactivació econòmica, en el 
marc del Programa específic 
“Treball, Talent i Tecnologia”, 
presentat el dimecres dia 29 
de setembre a Sant Hipòlit de 
Voltregà, Aquest programa 
serà executat per Creacció i La 
Mancomunitat la Plana. 

 En l’apartat de les 
mocions es va aprovar 
per unanimitat la moció 
presentada pel grup municipal 
d’ERC-AM en la que es declara 
que el lliure exercici dels drets 
polítics no pot tenir com a 
resposta la via de la justícia 
penal. Demanar la immediata 

posada en llibertat de les 
preses i presos polítics i fer una 
crida a la societat catalana.

 Podreu consultar el 
detall i la informació ampliada 
a les actes del Ple en el web 
municipal, 
www.vilanovadesau.cat
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Suspesa la 
Fira d’Herbes 
Remeieres 
2021

Subvencions municipals

 Davant la situació 
provocada per la Covid-19, 
l’Ajuntament i l’organització 
de la Fira d’Herbes Remeieres 
de Vilanova de Sau, van decidir 
suspendre de nou la Fira 
d’Herbes Remeieres que havia 
de tenir lloc el primer diumenge 
de juny dia 6.
 Aquest any tocava 
l’edició número 30 i es volia 
fer una fira especial, celebrant 
aquests 30 anys. La situació 
actual d’incertesa no permetria 
preparar i organitzar la Fira 
amb la dedicació i treball que 
es mereix. Tocava festa grossa 
i especial! Per això s’ha cregut 
oportú suspendre de nou 
l’edició d’enguany i emplaçar 
a tothom a l’edició del 2022 
i celebrar com es mereix la 
30ena edició de la Fira d’Herbes 
Remeieres de Vilanova de Sau.

 Us emplacem al 2022 
i esperem la vostra ajuda 
per preparar una Fira més 
lluïda que mai!

L’Ajuntament de 
Vilanova de Sau ha 
convocat diferents 
ajuts i subvencions.

SUBVENCIÓ PER LA 
MOBILITAT DELS JOVES 
EN L’ÀMBIT FORMATIU 

Podran ser beneficiaris/
as d’aquestes subvencions 
les persones físiques que 
reuneixin les següents 
condicions:

Estar empadronat/da a 
Vilanova de Sau, com a 
mínim durant un any.

Tenir entre 16 i 25 anys.

Cursar batxillerat, estudis 
universitaris, cicles 
formatius de grau superior 
o grau mitjà homologats 
per la Generalitat de 
Catalunya.

En el cas de les persones 
joves que no tenen 
nacionalitat espanyola, 
tenir permís de la 
residència.

SUBVENCIÓ PER A 
L’ESCOLARITZACIÓ AL 
MUNICIPI DE VILANOVA 
DE SAU

L’objectiu és fomentar 
l’escolarització al poble 
de Vilanova de Sau evitant 
la reducció d’alumnes de 
l’escola rural. 

Podran ser beneficiaris/
àries d’aquestes 
subvencions:

Pares, mares o tutors, 
veïns de Vilanova de Sau, 
que escolaritzin el segon o 
successius fills a l’escola 
de Vilanova de Sau en els 
cicles d’infantil i primària 
a partir de qualsevol curs 
del cicle infantil, i sempre 
que com a mínim un altre 
germà estigui o hagi estat 
escolaritzat en aquest 
centre fins a finalitzar-
hi el cicle de primària i 
el fill escolaritzat figuri 
empadronat en el municipi.
El termini de sol·licitud 
finalitza al mes de la 
publicació de l’anunci.

SUBVENCIÓ PEL 
FOMENT DE LA 
NATALITAT

Podran ser beneficiaris/
àries les persones físiques. 
Pares, mares o tutors, 
veïns de Vilanova de 
Sau i empadronats en el 
municipi, que tinguin un 
segon o successius fills, 
siguin biològics o adoptius.

SUBVENCIÓ PER 
LA REHABILITACIÓ 
D’HABITATGES I 
PER FOMENTAR LA 
CONSTRUCCIÓ

Aquestes subvencions 
van  destinades a la 
rehabilitació d’edificis i per 
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L’Ajuntament renova el Segell 
Infoparticipa 

Fogueró de 
Sant Joan

 Vilanova de Sau és el 
municipi més petit que obté 
el Segell.
 El passat 10 de maig, 
un total de 121 Ajuntaments, 
onze Consells Comarcals 
i tres Diputacions de 
Catalunya van rebre el 
Segell Infoparticipa, un 
guardó atorgat pel grup de 
recerca Comunicació Sonora, 
Estratègica i Transparència 
(ComSET) de la UAB com 
a reconeixement a la 

 Un any més s’ha pogut 
encendre la gran foguera 
aquest any amb l’arribada 
de la flama del Canigó que un 
grup de voluntàries van fer 
arribar fins a Vilanova de Sau. 
Degut a les mesures covid-19 
no es va celebrar la revetlla. 

transparència informativa 
dels webs de les institucions. 
El consistori de Vilanova de 
Sau assoleix el segell amb el 
85%.
 Vilanova de Sau, amb 
només 299 habitants, és 
el municipi més petit que 
obté el Segell Infoparticipa 
i el més petit que li segueix, 
Tavèrnoles (316 habitants), 
ha obtingut el Segell en totes 
les edicions.

al foment de la construcció 
de nous habitatges en el 
municipi de Vilanova de 
Sau per a l’any 2021.

SUBVENCIÓ PER 
SUFRAGAR DESPESES 
DE SEPELI

Aquesta subvenció està 
destinada ajudar en les 
despeses de sepeli a les 
famílies en el municipi de 
Vilanova de Sau. 
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El carrer Santa Maria tancat 
al trànsit

Regulació 
d’accés a l’àrea 
d’esplai del 
Pantà de Sau

 El carrer Santa Maria, és 
un carrer estret i molt transitat 
tant a peu com amb vehicles 
que a vegades passen a gran 
velocitat, sobretot a l’època 
d’estiu, des del dia 24 de juny 
va quedar tancat trànsit de 
vehicles, fins el setembre, 
per setmana Santa i els mesos 
d’estiu.  Com ja s’havia fet en 
anteriors ocasions.

 En els darrers anys la 
massificació i la pressió de 
visitants ha fet augmentar 
les actituds incíviques a l’Àrea 
d’Esplai del Pantà de Sau i, 
de retruc, a tot l’entorn de 
l’embassament, deixant l’espai 
brut, ple de deixalles, grafits, 
fogueres, sorolls i altres perills 
per l’Espai Natural i generant 
molèsties pels veïns. 
 Aquesta situació va 
fer que aquest estiu, l’Espai 
Natural Guilleries-Savassona, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vilanova de 
Sau, decidís  intervenir per 
cuidar l’espai, tot regulant-lo. 
 A partir del 20 de juliol 
i fins al 12 de setembre de 
2021, es va posar en marxa un 
pla pilot de regulació d’accés 
a l’Àrea d’Esplai del pantà 
de Sau, limitant l’accés de 
vehicles a la zona fent pagar 
una Ecotaxa (2 € les motos i 5 € 
els vehicles). Els visitants amb 
reserva prèvia en alguna de les 
empreses de la zona, n’estaven 
exempts. 
 Per tal que la regulació 
fos efectiva, es va contractar 
personal informador i es 
van habilitar els accessos 
(senyalitzacions, marques a 
la calçada, barrera, etc.). El 
pagament de l’Eco taxa es feia 
a través d’una aplicació en línia.
 Tot i alguns problemes 
a l’inici, la regulació va resultar 
eficient sobretot durant els 

 Hi podran tenir accés 
els establiments i veïns del 
carrer per càrrega i descàrrega, 
el sistema de tancament serà 
senzill i preguem que si algú ha 
de passar obri i torni a tancar.
Esperem aquesta mesura, 
pugui garantir la seguretat 
dels veïns i veïnes que hi viuen, 
i ajudi a la bona convivència 
entre tots.

caps de setmana, moment 
de més afluència de visitants 
i tot i que sempre hi ha gent 
descontenta davant l’obligació 
de pagar, la falta de cobertura, 
o el cobrament amb targeta, en 
general, la valoració és positiva.  
La majoria de visitants van 
trobar encertada la regulació 
i no van tenir cap inconvenient 
en col·laborar-hi.
 Finalitzat el pla pilot, 

s’espera que s’hagin assolit els 
objectius que es perseguien en 
un inici, en relació la protecció 
del medi natural i la seguretat 
de les persones visitants, a 
fi que aquestes hagin pogut 
gaudir, al màxim, de tot el que 
ofereix la zona. I també, que 
l’experiència adquirida serveixi 
per millorar i definir, si cal, una 
fórmula estable en el futur. 

Meritxell Font
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Nou calendari de deixalleria

 Fins ara s’alternava 
el servei de recollida amb el 
de la deixalleria cada mes. A 
partir del proper mes d’agost 
es modifica i es realitzarà els 
dos serveis, el servei de la 
deixalleria mòbil i recollida de 

voluminosos, el quart dissabte 
dels mesos parells.
 Al web municipal podeu 
consultar i descarregar el 
calendari (format pdf) de la 
deixalleria mòbil i voluminosos 
de 2021. Recordem la 

conveniència de no deixar 
aquest tipus de deixalles fora 
dels dies establerts. 

Entre tots, mantenim net el 
poble!

Deixalleria amb 
atenció als usuaris: 

(4rt dissabte dels 
mesos parells) de 

9h-15h

Caixa de recollida de 
voluminosos: 

durant el mateix cap de 
setmana

Modificació del servei de deixalleria mòbil i recollida de voluminosos
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Recuperat 
el penell del 
campanar de 
Sau

L’exposició sobre l’Espai Natural 
de les Guilleries-Savassona 
torna al Centre d’Informació de 
Vilanova de Sau

 El penell i la creu ja tor-
nen a coronar la punta de l’es-
glésia de Sant Romà de Sau.
 Des de l’Ajuntament vo-
lem agrair al grup de submari-
nistes dels Mossos d’Esquadra 
que es va capbussar a les aigües 
per recuperar-ho. També volem 
agrair als responsables de la 
presa i l’ACA que l’han restaurat 
i tornat a col·locar.

 La mostra itinerant 
“L’Espai Natural de les Guille-
ries-Savassona” està formada 
per una desena de plafons de 
fusta natural amb il·lustra-
cions, obra d’Agnès Perelló. 
El personatge de la Fadrineta 
de Sau, una jove bandolera, és el 
fil conductor de l’exposició. Així, 
plafó a plafó, ens acompanya en 
la nostra descoberta dels se-
crets de les Guilleries-Savas-
sona, el seu paisatge, la vege-
tació, la fauna, el patrimoni i la 
cultura.

 “L’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona” sensi-
bilitza la població i difon, tam-
bé, què hem de fer per protegir 
i respectar aquest territori i la 
importància de conservar els 
ecosistemes i promoure les 
activitats respectuoses amb 
el medi natural.
 Ara, continuant amb la 
seva itinerància arreu de l’àmbit 
de l’Espai Natural, la mostra es 
va poder visitar l’1 de juliol i el 31 
d’agost al Centre d’Informació 
de Vilanova de Sau.
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Festa Major 
 Després d’un any sense 
festa major aquest sí que hem 
pogut gaudir d’una festa major 
més o menys normalitzada, ja 
que l’any passat es va suspen-
dre per seguretat sanitària.
 El poble ha pogut gaudir 
de forces activitats, però princi-
palment aquestes han estat en-
carades pels més menuts. Des-
tacar activitats noves que no 
s’havien fet mai al poble com 
el trial de 4x4 i també els tres 
circuits de cotxes teledirigits, 
els dos actes van tenir molt èxit. 
Esperem des de l’Ajuntament i 
comissió de festes que a la gent 
li agradés la festa i que l’any vi-
nent sigui igual o millor. Mol-
tes gràcies per la participació i 
col·laboració.
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 Des de l’Associació 
Camí Oliba i l’Ajuntament de 
Vilanova de Sau es demana 
una subvenció a Diputació de 
Barcelona dins del catàleg 
de recursos turístics,l’import 
atorgat és de 1.900 € per 
crear un cicle de conferències 
relacionades amb el romànic 
del territori i la figura d’Oliba. 
Les activitats van començar el 
23 de setembre i s’allargaran 
fins a principis de desembre. 
Orientat a persones del 
territori que vulguin ampliar 
els seus coneixements sobre 
el món romànic i, en especial, 
de la figura del bisbe i abat 
Oliba. 
  Alhora, es preveu 
que puguin ser gravades i 
ser difoses per si algú les vol 
visualitzar posteriorment. No 
obstant això, s’organitzaran 
activitats paral·leles en format 
presencial a Vilanova de Sau. De 
temàtica variada i amb diferents 
ponents del territori i diferents 
institucions que hi col·laboren, 
i que aniran desgranant la vida 
al voltant de l’any 1000. Les 
jornades es portaran a terme 
de manera setmanal, entre 
setembre i desembre. 

Cicle de conferències Camí Oliba

Aquestes jornades 
seran telemàtiques 
i tindran una durada 
màxima d’uns 45 
minuts.

De setembre a 
desembre de 2021

EL MÓN

MEDIEVAL 

 I  OLIBA

De setembre a desembre 2021
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 Enguany, del 28 de juny 
al 30 de juliol es va poder tornar 
a arrencar el casal d’estiu pels 
més petits i no tan petits de 
Vilanova de Sau. 
 Les tres primeres 
setmanes van ser youtubers, 
es van convertir en superherois, 
van buscar en Serrallonga i per 
acomiadar-se van deixar la 
seva petjada en una paret dels 
vestidors amb una gran frase:

 “L’essencial és invisible 
els ulls”.

Les dues últimes setmanes 
es van endinsar al món dels 
esports, tant aquàtics com 
terrestres.
 Per rematar-ho l’últim 
divendres que es va fer el 
casal, a la piscina van passar 
la pel·lícula del Petit Príncep, 
en honor a la frase del mural 
pintat. 
Cinc setmanes espectaculars, 
s’ho van passar pipa!

 El programa Viu el parc de l’Espai 
Natural Guilleries-Savassona arriba 
aquest any a la seva 16ª edició i es 
desenvolupa al mes d’octubre.
 A Vilanova de Sau diumenge 10 
d’octubre a la sala polivalent a les 18h, 
tindrà lloc el concert “Músiques amb 
ànima” pel grup En clau de 3.

Podeu consultar tot el programa 
d’activitats a:
www.viuelparc.org

Casal estiu

Viu al parc 16ª edició 
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Pujo el carrer Santa Maria 
i la Conxita m’espera a 
baix, fa cinc minuts que li 

he proposat de fer l’entrevista, 
primer una mica vergonyosa, 
em diu “ara?”. Jo li contesto 
que si li va bé sí. Accedeix tot 
retocant-se el cabell, una mica 
neguitosa. Em rep en un con-
fortable piset, ben moblat,  on 
ha viscut des que es va casar. 
A sota viu la seva filla Teresa 
amb la seva família l’Estanis i 
la Clàudia la seva néta. 
 La Conxita va néixer a 
mitjans dels anys trenta a la 
plaça Major a Can Felip,  va ser 
la tercera de cinc germans, la 
seva mare la Neus instruïda 
per les dominiques, va estu-
diar música al conservatori, 
era mestra d’escola, tocava el 
piano i el violí. Va fer de mestra 
a Vilanova. El seu pare Felip 
es dedicava a conrear l’horta 

i després ho venien en una 
parada al mercat. La mare li 
va ensenyar a tocar el piano, 
“no sé per què el violí no”. “Un 
any per Sant Josep, el sant del 
pare,  vaig regalar-li la cançó 
Carmencita que vaig tocar al 
piano i la mare m’acompanya-
va al violí va ser el meu regal”. 
Comenta tota enriolada. 
 Dels 13 als 26 anys 
va marxar a Sant Joan de les 
Abadesses per fer de tenedora 
a l’escola de monges amb els 
més petits. “Els ensenyava les 
lletres, a posar el seu nom, els 
primers números… treballa-
va allà i m’agradava molt. Em 
pagaven 90 pessetes al mes 
i vivia allà. Va ser una època 
molt feliç, ballàvem sardanes 
i les monges no ens privaven 
pas de res.
 Li van demanar mai de 
fer-se monja? “Una vegada, 
jo els vaig dir que m’agradava 
molt estar allà però que ser 
monja no!
 En les estades a Vilano-
va va sortir el Joan (el seu ma-
rit) i van començar a festejar i 
l’any 1960 ens vam casar, vam 
fer el viatge de nuvis a Mallor-
ca 10 dies, “llavors tots anaven 
a Mallorca” l’anada en vaixell i 
la tornada en avió. Hi he estat 
més vegades ara més gran a 
Menorca…” 
 Vam tenir dues filles la 
Teresa i la Mª Neus. Van es-
trenar l’escola nova i actual 
a Vilanova, després van anar 
a l’Escorial, la gran va estudiar 
a Barcelona i la segona va fer 
comerç a Sant Miquel.
 Com heu viscut la pan-
dèmia del Coronavirus? La 
Conxita respon airada. Mala-
ment! el fet de no poder sortir i 
no poder fer coses… una mica 

espantada, amb incertesa. Se li 
canvia la cara i fa posat seriós. 
 Què us ha canviat a la 
vida d’ençà que hi ha aquest 
virus? Abans sortíem tres dies 
amb la meva filla petita po-
díem marxar, ara només un, 
m’agrada molt voltar, aquest 
dia vam estar a Olot a donar el 
volt i a dinar. 
 Què és el que us agra-
da més i que és el que us 
agrada menys de Vilanova de 
Sau?  La Conxita és una ena-
morada del poble, ella diu que 
no marxaria mai. Abans era 
molt petit hi havia poques ca-
ses i molta gent, can Bac, can 
Bitlló, can Quel, a cal Guarda hi 
havia cabanes, el carrer  Santa 
Maria i a la Plaça: cal Sord, la 
Ferreria, can Solans i cal Es-
carra;  i res el pou al final de 
la plaça i l’església. Ara hi ha 
moltes cases, el poble s’ha fet 
gran. 
 Què canviaria de Vila-
nova o què li agradaria que hi 
hagués? M’agraden molt les 
flors, jo en posaria més, donen 
vida i alegria.
 La Conxita amable i 
entusiasmada m’ensenya una 
caixa plena de fotos antigues, 
“si no tens pressa les podem 
veure, m’agraden molt les fo-
tos i recordar la gent d’abans”,  
escull un sobre ple de fotogra-
fies en blanc i negre des dels 
anys 20, amb personatges de 
la vida del poble, m’explica qui 
són i m’ensenya ella de jove, 
guapa, alta i prima, encara 
manté el somriure discret, i la 
lluentor als ulls d’aquella èpo-
ca i aquella elegància innata 
que la caracteritza.

Mila Martínez

Lloc i data de naixement: 
la Plaça Major, el 16 d’agost 
dels anys 30
Estat civil: vídua
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