
Vilanova 
de Sau

Aquesta és l’edició 50 de 
l’informatiu!

Un número rodó, que 
sembla que s’hagi de 
celebrar especialment. 

Com ja sabeu no sóc persona 
que li agradi llançar coets, sóc 
més de treballar el dia a dia i 
deixar les dates per la memòria 
i el record. Sí que em sento amb 
l’obligació de recordar i agrair 
tota la tasca feta per l’equip que 
m’ha acompanyat durant tot el 
temps que he tingut el privilegi 
d’encapçalar aquest consistori. 
Però també a tots aquells que 
ens han precedit i que han 
ajudat a fer de Vilanova de Sau 
el poble que és avui i que hem 
anat explicant a través d’aquest 
informatiu. La perseverança i 
constància són els millors aliats 
per poder arribar a aconseguir 
l’objectiu marcat.  
 Sembla que hem pogut 
deixar enrere la pandèmia, una 
etapa molt difícil i aparentment 
superada. Però tot i així, no 
podem abaixar la guàrdia, ja que 
com ens diuen els indicadors cal 

estar alerta per l’arribada d’una 
nova onada. 
 Voldria destacar que 
enguany hem pogut gaudir 
d’una nova edició de la Fira 
d’Herbes Remeieres. La 30a 
edició, un altre número rodó, 
que vam aprofitar per posar 
els fonaments per recuperar 
progressivament la consolidació 
de l’esdeveniment en els anys 
vinents amb nous formats i una 
programació variada pensada 
per a tots els públics. També 
voldria aprofitar aquestes línies 
per felicitar i agrair a tothom la 
seva implicació i participació.
 Ara venen dies de 
sequera i de calor i cal ser molt 
responsables amb el consum de 
l’aigua i molt curosos amb les 
sortides al bosc. Recordeu que 
els boscos, a més de ser claus 
per combatre el canvi climàtic, 
faciliten la vida de les persones.
 També venen dies de 
vacances. Llargues tardes 
d’estiu que conviden a fer poble i 
activitats amb els veïns... i arriba 
la nostra Festa Major! 
Bon estiu, i com deia aquella 
cançó festiva de la Trinca:

“Alegria, que és Festa Major.
Com cada any hem de matar el 
pollastre i posar xampany dins el 
porró.”

Joan Riera Comellas
Alcalde
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Des de l’últim informatiu s’han celebrat 7 plenaris: 5 ordinaris i 2 extraordinaris. Us 
expliquem els acords més importants.

Ple del 4 d’octubre
El punt més destacat va 
ser aprovar les Ordenances 
Fiscals reguladores dels 
tributs municipals per a 
l’exercici 2022. L’impost 
sobre béns immobles, 
l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica, l’impost 
sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa 
urbana i la taxa per 
aprofitament especial del 
domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments 
d’interès general. Informem 
que no va haver-hi cap 
increment respecte a l’any 
anterior.
 
Ple extraordinari del 22 
de novembre Aprovació 
inicial del pressupost per 
a l’exercici 2022. Amb un 
import anivellat d’ingressos i 
despeses fixat en 1.511.728,58 
euros. 

Queda un pressupost 
ordinari de pràcticament 
600.000 euros i amb la resta 
distribuida en inversions, 
s’anivellen ingressos i 
despeses. També s’aprova la 
plantilla de personal.

Les inversions més 
importants són “Millora 
de l’abastament d’aigua a 
Vilanova”
L’alcalde comenta que a 
causa de les incidències 

dels últims anys i la manca 
de cabal suficient a la 
Riera Major, es va optar 
per demanar la redacció 
del present projecte amb 
l’assessorament de la 
Diputació de Barcelona; 
projecte que ha obtingut 
dues subvencions del PUOSC 
per valor de 370.000 euros i 
un altre de 176.119,07 euros 
de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. Així com el projecte de 
reparació de la Plaça Major 
i el mur de contenció de Ca 
l’Escarrà. Projecte també 
subvencionat pel Pla d’Obres 
i Serveis de Catalunya. Amb 
un pressupost de 157.788 
euros Iva inclòs. La regidora 
Mila Martínez explica que 
l’aplicació pressupostària 
relativa a l’assistència de la 
gent gran s’ha incrementat 
per tal de millorar l’atenció 
que es presta, tant en 
l’atenció a la persona, com a 
la llar i la resta de serveis en 
general.

En un altre dels punts 
s’aprova la delegació al 
Consell Comarcal d’Osona 
de les competències per 
a la prestació del servei 
de recollida selectiva de 
residus, deixalleria i la minuta 
del conveni regulador. El 
conveni inclou: Recollida 
de multiproducte, recollida 
de vidre (envàs), recollida 
de fracció resta, recollida 
de residus voluminosos, 

servei de deixalleria 
mòbil i manteniment de 
compostadors. Altres serveis: 
reparació de contenidors de 
la via pública i serveis extres.

Ple ordinari del 7 de 
febrer Aprovació del 
conveni de cooperació per a 
la implantació i execució del 
Pla d’assistència i suport en 
matèria de protecció civil de 
la Comarca d’Osona; de la 
pròrroga del Pla Comarcal 
d’igualtat de gènere; de la 
pròrroga del Pla Comarcal 
d’igualtat per raó d’orientació 
sexual i identitat de gènere 
d’Osona.

Ple ordinari del 4 d’abril 
S’aproven: del projecte de 
reforma de l’edifici annex 
a l’escola, amb un import 
d’execució total de 85.718,84 
euros, Iva inclòs; la revisió del 
Pla de Prevenció Municipal 
d’incendis forestals (PPI) per 
al període 2022-2027;  els 
plecs de clàusules per la 
contractació de l’obra de la 
Plaça Major.

Ple extraordinari de l’11 
de maig Aprovació de la 
convocatòria de nomenament 
de jutge/essa de Pau titular. 
Malauradament, en haver-
se produït la defunció de 
la persona nomenada per 
ocupar el càrrec de jutgessa 
de Pau, Mª Teresa Guiteres, 
la qual va ocupar el càrrec 
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amb sobrada dedicació 
i honorabilitat. Un cop 
efectuats els corresponents 
tràmits el jutge de pau titular 
és Jordi Prat Puig i el jutge 
de Pau substitut Josep Puig 
Arrom. 

Ple ordinari de 13 de 
juny En un dels punts es 
va s’aprova per unanimitat 
l’adjudicació del contracte 
d’obres per l’execució del 
projecte “Reparació de 
paviment i construcció 
de mur”, a l’empresa 
Construccions Carol. En 
el següent, també per 
unanimitat, s’aprova l’adhesió 
a la primera pròrroga del 
contracte de l’acord marc de 
subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació 
a les entitats locals de 
Catalunya. En el darrer 
punt s’aprova l’adhesió 
del municipi de Vilanova 
de Sau al GAL Associació 
per al Desenvolupament 
Rural Integral de la zona 
nord-oriental de Catalunya 
(ADRINOC).

La xifra oficial de població 
del municipi de Vilanova de 
Sau l’1 de gener de 2022 és 
de 320 habitants.

Calendari de festes locals 
6 d’abril i 14 d’agost per a 
2023.

Actuació de millora 
d’eficiència energètica 
en el 90% S’ha fet al 
canviar 78 punts de llum 
dels carrers del nucli per 
il·luminació Led, s’ha passat 
de 100W de potència en VSAP 
a 30W en Led. A la zona del 
Turó hi ha una classificació de 
màxima protecció lumínica 
E4 i el color és ambre per 
normativa. Aquesta actuació 
ha sigut subvencionada per la 
Diputació de Barcelona amb 
un cost de 15.530 euros. En 
una segona fase es farà el 
canvi de la resta. 

Obertura de les piscines 
municipals. Com cada 
estiu puntualment es 
van obrir les piscines 
municipals el 23 de juny 
i estaran obertes fins 
al dia 31 d’agost. Un cop 
inaugurada la temporada 
d’estiu la nit del 23 de juny 
hi va haver una fuita d’aigua 
per un dels desguassos de 
fons, això va fer que la piscina 
es buidés i sortís l’aigua per 
sota del vas encofrat. Es va 

avisar a l’empresa que ho 
havia d’arreglar, però com 
era el pont de Sant Joan i els 
operaris no van poder venir 
fins dilluns; el mateix dilluns 
quedava localitzat i reparat 
el forat i immediatament es 
va procedir a tornar a omplir 
la piscina amb aigua des del 
dipòsit de Can Burjada, per no 
deixar el poble sense aigua. 

Un cop realitzades les 
neteges oportunes, el mateix 
dijous dia 30 de juny al migdia 
la piscina tornava a reobrir-
se. Demanem disculpes per 
les molèsties que es puguin 
haver ocasionat i demanem 
comprensió, ja que aquestes 
avaries mai són previsibles. 
La piscina està plena tot 
l’any i no es fa el buidatge 
a final de temporada, 
aquest any es va aprofitar 
per rejuntar i reparar tot 
el revestiment que s’havia 
fet malbé i estava en 
perfectes condicions el dia 
de l’obertura. Aquest estiu la 
piscina de Vilanova compleix 
40 anys, i s’ha fet notar. 
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Certificat Biosphere. 
El punt d’informació 
del Mirador del pantà 
de Sau ha renovat el 
Certificat. 
51 empreses turístiques de 
la comarca d’Osona han 
estat reconegudes pel segell 
Biosphere en reconeixement 
del seu compromís i esforç 
pel turisme sostenible, 
aquest 28 de juny a la Llotja 
de Mar de Barcelona.

Curset de noves 
tecnologies per adults, 
L’Ajuntament en voluntariat 
amb en Dani de cal Sastre 
va impartir unes classes 
d’aprenentatge entre els 
mesos de maig i juny, en l’ús 
del telèfon mòbil, la tablet, 
ofimàtica Word, Excel i 
navegació per Internet. 

Els participants van ser 5 
persones amb necessitats 
diferents “m’han explicat 
què feien servir i què els 
els agradaria aprendre. 
Els assistents tots tenen 
mòbil, i a nivell de trucades 
i Whatsapp cap problema, a 
excepció d’una persona amb 
la qual s’ha treballat aquest 
tema. Com a necessitats han 
sortit coses com l’accés als 
tràmits amb l’administració, 
ús del Drive, Excel, App 
park4nitght, (per buscar 
lloc amb autocaravanes). 
S’ha parlat del servei “com 
fer-ho fàcil” de la Diputació 
per demanar ajuda. També 
s’ha parlat de temes com 
la seguretat, les xarxes 
socials i que Google ens 
pot espiar...” Un cop acabat 
el curset la valoració és 

molt positiva per part dels 
assistents, l’Ajuntament 
posarà a disposició aquest 
servei sempre que hi hagi 
alguna demanda. Es pot 
demanar cita i en funció de la 
disponibilitat d’en Dani es pot 
resoldre a demanda. 

Obligatorietat de 
netejar els solars i 
terrenys que estan dins 
del nucli urbà. Tal com 
es va aprovar pel consistori 
municipal, els propietaris de 
les parcel·les urbanes tenen 
l’obligatorietat de mantenir-
les netes de vegetació baixa 
i arbustiva, amb els arbres 
podats i aclarits i els marges 

esbrossats. Les persones 
que no ho hagin fet fins 
ara rebran un requeriment 
per part de l’ajuntament. 
I en cas de no executar-
se l’Ajuntament queda 
habilitat per imposar multes 
i assumir la realització de 
les actuacions requerides, 
a càrrec econòmic dels 
propietaris titulars. 
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Carnestoltes 
a L’Escola Les 
Roques

Ball de 
Carnestoltes 
a Vilanova de 
Sau

Aquest estiu es presenta especialment sec, ja que portem molts dies sense 
precipitació i amb unes elevades temperatures. Fem un avís a la població que sigui responsable 
amb l’ús racional i utilització de l’aigua, ja que el cabal de la Riera Major és molt insuficient. 

 El divendres 25 
de febrer els alumnes de 
Vilanova de Sau van celebrar 
el Carnestoltes.
 Una petita rua, 
encapçalada pel Rei 
Carnestoltes, va recórrer els 
carrers del poble acompanyat 
pels alumnes i les famílies 
de l’Escola Les Roques. Una 
bonica festa organitzada pels 
mestres i que va comptar 
amb la col·laboració de l’AFA 
de l’escola.

 El dissabte dia 5 de 
març, l’Associació de Festes 
Els Camarrojos amb la 

col·laboració de l’Ajuntament, 
va organitzar el carnaval a la 
sala polivalent.
 Com cada any, 
a Vilanova de Sau per 
Carnaval es va celebrar un 
fantàstic ball de disfresses 
on petits i grans van gaudir 
de disbauxa i premis.

Aquest any les disfresses 
guanyadores van ser:

• Premi infantil: “Picatxu”
•Premi adult: Alvocat
• Premi grup: L’exorcista

Des de l’organització volen 
agrair la col·laboració i 
participació.
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Regulació d’accessos a la vall de Sau

 Entre el 24 de juny 
i l’11 de setembre, es 
regularan els accessos 
a la vall de Sau, dins 
l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona, amb 
l’establiment, per segon any 
consecutiu, d’un sistema de 
reserva prèvia d’aparcament 
a l’Àrea d’esplai del pantà 
de Sau per a vehicles 
motoritzats.
 També quedarà 
restringit als veïns i serveis 
l’accés motoritzat del camí 
que va des de l’N-141d a 
la BV-5213 al seu pas per 
Can Mateu i fins al coll de 
Terrades, on també es 
reforçarà amb personal 
d’informació els dies de 
més afluència. Les mesures 
comporten una millora 
en la senyalització i d’un 
sistema d’informació amb 
personal contractat per fer 
acompanyament al visitant.
 L’Àrea d’esplai 
del pantà de Sau, per la 
seva singularitat i per la 
seva situació geogràfica, 
concentra actualment un 
elevat nombre de visitants 

durant la majoria de caps de 
setmana de l’any, dies festius 
i temporada d’estiu, amb els 
consegüents problemes de 
conservació de l’entorn.
 La regulació té com 
a objectiu preservar el 
patrimoni natural i cultural de 
la zona, garantir la seguretat 
dels usuaris i residents, així 
com millorar la convivència 
entre els diferents col·lectius 
i oferir als usuaris una visita 
satisfactòria a la natura. La 
reserva d’aparcament té un 
preu de 5 euros els vehicles i 
de 2 euros les motocicletes.

 En fer la reserva 
prèvia, l’usuari disposarà 
d’un comprovant amb un 
codi QR per poder accedir 
amb el seu vehicle a la 
vall. L’accés es controlarà 
mitjançant un lector de codis 
QR situat a l’aparcament de 
la presa del pantà de Sau 
associat a una barrera que 
s’obrirà automàticament. 
 La plataforma de 
reserva, a més, permet el 
pagament amb targeta, com 
fins ara, i també mitjançant 
Bizum, amb la idea d’agilitar 
els tràmits. Hi ha cinquanta 
places per a vehicles, deu per 
a motos i dues per a vehicles 
de persones amb mobilitat 
reduïda.
 En cas que l’usuari 
tingui una reserva feta amb 
una empresa que desenvolupi 
la seva activitat entorn 
del pantà de Sau, no serà 
necessari que pagui el preu 
públic per l’accés. Tampoc 
han de pagar els veïns ni les 
empreses de la vall.

Sistema de control 
La regulació té com 
a objectiu preservar 
el patrimoni natural i 
cultural de la zona
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Sant Jordi a Vilanova de Sau Vilanova de 
Sau va regalar 
un exemplar 
del  llibre als 
seus veïns 

 La presentació del 
llibre: Vilanova de Sau 
desapareguda a càrrec 
de la seva autora Cristina 
Masramon, Miquel Macià, 
periodista i escriptor del 
pròleg i de l’alcalde de 
Vilanova de Sau Joan Riera 
van obrir els actes de la diada 
de Sant Jordi al poble.

 Des del consistori 
creiem que la memòria 
històrica del municipi és un 
llegat que s’ha de preservar, 
i què millor que fer-ho a 
través d’un llibre que vol ser 
testimoni fidel de la realitat 
d’una època passada. 
 Com que és tradició 
regalar un llibre per celebrar 
la diada de Sant Jordi i així 
tots puguem gaudir del seu 
contingut que és el reflex 
d’una època passada de 
Vilanova i un petit homenatge 
al territori i a la gent que ens 
l’estimem.

Esperem que us hagi agradat.

 Tot seguit vam gaudir 
de la lectura de poemes 
dels nens i persones del 
poble musicats per Ramon 
Redorta i la presentació 
del cartell de la XXX Fira 
d’Herbes Remeieres. Tot 
amanit amb la música i 
poemes d’Antònia Barnolas i 
presentat per Dolors Farrés.
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Poetes a Vilanova de Sau A Vilanova 
de Sau, cada 
casa amb el 
seu nom

 Des de la regidoria de 
Cultura i Desenvolupament 
Local s’ha treballat un 
projecte cultural i s’ha 
demanat la col·laboració a 
tots els veïns i veïnes per 
l’esdeveniment que es va 
organitzar per celebrar la 
diada de Sant Jordi.
 Del 18 al 24 d’abril 
hi va haver una exposició 
de poemes pels carrers de 
Vilanova i el mateix dia de 
Sant Jordi a la tarda van 
ser recitats juntament 
amb altres poemes 
d’autors catalans, a la sala 
polivalent. 

 Un projecte iniciat 
a principis del 2019, i que 
la pandèmia va alentir, per 
recuperar els noms antics de 
les cases.
 Un dels objectius 
d’aquesta iniciativa de 
l’Ajuntament de Vilanova 
de Sau era recuperar i 
anomenar les cases del 
poble amb la finalitat 
que els noms antics no 
quedin en l’oblit. També 
es va considerar una bona 
proposta per preservar la 
història del poble i el seu 
patrimoni social.
 Es van encarregar unes 
plaques de ceràmica que han 
estat elaborades a mà amb la 
inscripció del nom que cada 
veí i veïna ha triat i que ja 
s’han començat a col·locar a 
les façanes.
 Una manera bonica 
i uniforme de recordar els 
orígens.

 Algunes de les 
persones que van col·laborar 
amb els seus poemes són:  els 
nens de l’escola Les Roques, 
les participants del taller de 
dinamització. 
 En Josep Jutglar o 
l’Anton Carrera, són alguns 
dels autors que van cedir els 
seus poemes per aquesta 
ocasió.
 Algunes  de les 
persones que van visitar el 
poble deien que era molt 
bona idea i “que no som gaire 
de poesia, però veure-la així 
exposada fa que els llegeixis i 
els gaudeixis tot passejant”
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Noms d’ “antes” 
 Vilanova de Sau 
col·loca plaques a les cases 
per preservar el seu nom 
popular.
 Maria Calduch té 92 
anys i en fa més de 70 que 
amb el seu difunt marit van 
comprar la casa del número 
20 del carrer Santa Maria, a 
Vilanova de Sau; els primers 
temps la tenien com a segona 
residència. Encara recorda els 
anteriors inquilins: el pare i fill 
Blanch, que van ser els últims 
campaners del poble. D’aquí 
el nom popular de la casa. 
Encara avui, tothom també la 
coneix com la Maria de Can 
Campaner, malgrat que de 
tocar campanes no ho ha fet 
mai. A partir d’ara, una placa 
a la façana perpetua aquest 
antecedent popular.
 Recuperar els noms 
antics de les cases del poble 
és l’objectiu d’un projecte que 
està impulsant  l’Ajuntament 
–la pandèmia n’ha alentit 
l’execució–, amb l’objectiu 
que aquests noms “no quedin 
en l’oblit”, explica l’alcalde, 
Joan Riera. Al mateix carrer 
de Santa Maria hi ha plaques 

Article de Miquel Erra
El 9 nou

a Cal Guarda, Can Fuster, Can 
Marquès, Can Marxant o Cal 
Sastre, la majoria vinculats a 
antics oficis ja desapareguts. 
En molts casos, també 
han desaparegut els 
testimonis del perquè de 
cada nomenclatura. “Sap 
greu que en el seu moment 
no quedés recollida aquesta 
memòria oral de la gent gran; 
ens podien haver explicat 

moltes històries, però ja s’han 
perdut”, lamenta Riera.
 La iniciativa s’ha ofert 
a tots els veïns, malgrat que 
alguns han optat per posar-
hi els seus noms, potser 
perquè tampoc els quedava 
constància de cap precedent 
popular. El mateix Ajuntament 
s’ha prestat a instal·lar cada 
placa a les façanes. Es tracta 
d’unes peces de ceràmica 
elaborades a mà per Íngrid 
Bofill, veïna del poble i filla 
de l’artista Fidel Bofill. Per 
Riera, a més de contribuir 
a preservar “la història del 
poble i el seu patrimoni 
social”, la iniciativa serveix per 
“endreçar” la imatge del nucli 
antic i, de passada, resulta un 
atractiu més per als visitants. 
El projecte continua obert als 
veïns que s’hi vulguin anar 
sumant. “Fins ara la resposta 
ha estat molt bona”, assegura.
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 Per 9è any seguit, el 
portal web de l’Ajuntament 
de Vilanova de Sau renova 
el segell Infoparticipa a la 
qualitat i la transparència de 
la comunicació pública local, 
concedit per la Universitat 
Autònoma de Barcelona.
 El passat 9 de maig 
de 2022, Mila Martínez 1a 
tinent d’alcalde i regidora 
de promoció econòmica 
i desenvolupament 
local  i serveis socials de 
l’Ajuntament de Vilanova de 
Sau, es va recollir el segell 
Infoparticipa. Vilanova de 
Sau ha renovat el segell, en 
aquesta ocasió amb una 

bona puntuació assolint 47 
dels 52 barems analitzats, el 
que significa un 90,38% de 
compliment.
 El mapa Infoparticipa 
és una eina que valora la 
qualitat i transparència del 
web municipal.  Impulsada 
pel LPCCP de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
des del 2012 per fomentar 
la transparència i la qualitat 
de la informació de les 
administracions locals.

Podeu trobar més informació 
al web: 

mapainfoparticipa.com

 El dissabte 11 de juny 
es va celebrar la X edició de 
la Ter Bike Experience.
 Una marxa ciclista de 
resistència que consisteix 
a resseguir la llera del riu 
Ter en un sol dia, seguint 
el traçat de la Ruta del Ter, 
des del seu naixement, 
a Setcases, fins a la 
desembocadura, a Torroella 
de Montgrí-l’Estartit. 
 En la seva X edició, 
la prova  va reunir uns 
400 participants, alguns 
dels quals van passar pel 
municipi de Vilanova de Sau 
on, al seu pas per la Presa, 
just  davant de l’edifici del 
mirador, es va muntar un punt 
d’avituallament per la  cursa.

Vilanova de Sau renova el segell Infoparticipa 

X Ter Bike Experience 
(El repte del Ter)

Casal d’estiu
 Una de les activitats 
del Casal d’Estiu del poble va 
ser la pintada dels vestidors 
de la zona esportiva, ho van 
fer conjuntament nens i 
pares.
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 La XXX edició de la 
Fira d’Herbes Remeieres 
i Productes Artesans de 
Vilanova de Sau va tancar 
amb una molt bona afluència 
de públic després de dues 
edicions sense format 
presencial.
 L’edició 2022 ha estat 
més modesta per tal de 
recuperar progressivament 
la consolidació de 

Vilanova de Sau recupera amb èxit la 
Fira d’Herbes

l’esdeveniment els anys 
vinents amb nous formats 
i una programació variada 
pensada per a tots els públics.
 Des de l’Ajuntament 
i l’organització ens 
mostrem molt satisfets 
dels resultats d’aquest 
any i agraïm a tots els 
paradistes, conferenciants, 
col·laboradors i a tots els 
veïns del poble la seva 

implicació i els volem fer 
partícips de l’èxit, un any més, 
de la Fira d’Herbes Remeieres.
 Us esperem a la 
XXXI edició prevista pel 
diumenge 4 de juny de 2023. 
Continuarem treballant per 
enfortir la cita amb il·lusió, 
ganes i optimisme.

Fotografia guanyadora 
concurs Instagram

A tots moltes gràcies!

Un any més, les participants del taller de dinamització preparant la decoració de la Fira d’Herbes 
Remeieres.
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Toco el timbre de l’antic 
Ajuntament on ara hi ha 
els pisos, i a la planta 

baixa del cantó esquerre viu 
la Lola amb la seva filla, la 
Montse. En fan passar a un 
menjador amb una bonica llar 
de foc i un confortable sofà. 
Al costat, en una butaca seu 
la Lola, somriu. Li demano 
si li puc fer una entrevista 
per sortir a l’informatiu, 
s’estranya una mica, però no 
em diu que no. 
 La Lola va néixer a 
Susqueda, molt abans que 
construïssin els pantans, 
amb sis o set anys van anar 
a viure a Espinelves i “més 
tard el destí em va fer tornar 
a Vilanova”, érem parents 
amb la Lurdes de cal Sord i 
veníem a visitar-los i a Festa 
Major.  Aquí es van trobar amb 
en Vicenç, el seu home, que 

va néixer també a Susqueda 
a Rocasalva  i van anar de 
masovers al mas Morgadès. 
“Jo hi vaig anar per jove, però 
la meva sogra era molt bona 
dona, ens estimàvem molt”, 
en Vicenç era l’hereu d’una 
colla de germans, en aquella 
casa hi vivia molta gent. 
Cuidàvem vaques i fèiem vida 
a pagès, conills, gallines… 
sempre hi havia feina, els 
àpats... Per uns segons torna 
a aquests records i acluca 
una mica els ulls, visualitzant 
aquell temps.  
 La Lola i en Vicenç 
van anar de viatge de noces 
“Ui si vam anar a Mallorca, 
aleshores tothom hi anava 
i semblava que anàvem a 
l’altra punta del món, vam 
anar en vaixell i i potser en 
avió”. La Lola queda parada 
uns segons intentant reviure 
mentalment aquell temps, el 
record la fa tornar i somriu. 
 La vida a Morgadès 
era dura, la seva cunyada 
la Maria va marxar de 
majordona de mossèn Lluís, 
tenia una botigueta al costat 
de la rectoria a Sant Romà 
de Sau nou, i la canalla 
anava a comprar xocolata i 
llaminadures.

 Lola com rentàveu 
la roba al mas? Ufff!, com 
podíem amb bugaders al pou, 
la Montse em diu: jo me’n 
recordo, portàvem la roba 
amb un carretó. Quan van fer 
el safareig del costat de la 
carretera va semblar que ens 
tocava la loteria. 
 La Lola és vídua fa 
molts anys, té cinc fills: en 
Josep, la Mª Àngels, en Joan, 

en Vicenç, la Montse i en Pere; 
7 néts i 3 besnéts, déu-n’hi-do 
quina família més gran i més 
maca. 

 Lola està bé en aquest 
pis? Em somriu contenta i 
em diu i tant no em falta de 
res, tenim una terrasseta al 
darrere per sortir.  Em cuiden 
entre tots els fills, m’estimen i 
anar passant.  
 
 Què és el que més li 
agrada? Tot, tot m’està bé. 
Durant la pandèmia ho va 
passar malament? No, no he 
estat mai malalta, vaig passar 
el coronavirus però tenia 
les tres vacunes. I estic bé.  
Com sempre, no surto gaire, 
només una mica fins al Pont 
de Fusta a passejar una mica.  
Si algú es para,  xerrem,  si 
saluda bé i si no també. 

 Lola per acabar, si 
pogués canviar alguna 
cosa de Vilanova que faria? 
Ara tothom és foraster i 
s’està a casa, abans tots 
ens coneixíem, el veïnat era 
diferent, ara molts ja no hi 
són... Els ulls se li neguen 
una mica. Ha passat tan de 
pressa... i fa un sospir. 
 La Lola manté un posat 
serè i plàcid.  Una mirada 
ferma malgrat els anys i les 
arrugues que  el temps i una 
vida dura a pagès han deixat 
en el seu rostre. Li faig un 
petó i m’agafa la mà. Unes 
mans grans i fortes que han 
treballat tota una vida. 

Mila Martínez

(Susqueda 1929, 93 anys)

Lola Costa Marés 


