
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alcaldia 
 
El dia 26 de maig el consistori municipal va fer una reunió informati-
va pels veïns i veïnes de Vilanova, coincidint amb el primer any de 
legislatura. L’alcalde Joan Riera va explicar les noves taxes imposa-
des pel govern Central que repercutiran en un augment de l’IBI.  
 
La nova taxa que l’Agència Catalana de l’Aigua imposa als ajunta-
ments pel cànon de l’aigua, fa instal·lar comptadors a totes les fonts 
que subministrin aigua potable i cobrant les diferències entre l’aigua 
bombada des de la 
Riera Major i la 
subministrada pel 
propi ajuntament.  
Riera va explicar la 
proposta de llogar 
un vehicle amb 
conductor per fer 
desplaçaments a 
Vic. I l’augment del 
preu de la llar d’in-
fants, al retallar els 
ajuts provinents de 
la Generalitat. 
 
Al seu torn la regi-
dora Mila Martínez 
va explicar com queda definit el turisme, ja que el Consorci  Vall de 
Sau Collsacabra està en procés de dissolució i Osona Turisme tam-
bé s’està reformulant per assumir tota la promoció turística comar-
cal. És va explicar tot el projecte de neteja i restauració del torrent 
de la Polleda i la connexió amb els Vernets de ca la Marta.  
El regidor Carles Orra va parlar de les modificacions en els horaris 
de l’enllumenat públic, per millorar l’estalvi energètic. 
  
Altres temes exposats van ser la construcció d’una rotonda a l’entra- 
da del poble, la urbanització del Passeig Verdaguer, l’adquisició d’un 
tractor per part de la societat de caçadors i l’Ajuntament, per fer la 
neteja dels carrers del poble, petites esllavissades... És va fer un 
repàs de les actuacions fetes durant l’any, de la màxima optimització 
dels recursos existents, i de noves formes de finançament europees. 
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     A la reunió van assistir més de trenta persones 



L’Ajuntament ha adquirit, 
gràcies a una subvenció 
del Servei Català de la 
Salut un desfibril·lador 
extern automàtic (DEA).  
 
El DEA és un aparell 
electrònic portàtil que 
emet un impuls de cor-
rent al cor en casos de 
parada cardio respiratòria quan és deguda a la 
desfibril·lació ventricular (en que el cor té activitat 
elèctrica però no activitat mecànica). Aquest apa-
rell està pensat perquè pugui ser utilitzat també per 
personal no sanitari.  
 
Amb aquest objectiu el passat mes de maig un dels 
socorristes de la piscina, l’Alcalde i l’agutzil del mu-
nicipi van assistir a un curs de formació a la Creu 
Roja per tal de conèixer el seu funcionament i po-
der-lo utilitzar en cas d’urgència.  
 
Està previst que el DEA estigui a la piscina munici-
pal durant el seu horari d’obertura i fora d’aquest a 
la sala de plens de l’Ajuntament. Un veí del poble, 
Antoni Nieto, metge de professió, també disposarà 
de la clau que dóna accés al lloc on està ubicat el 
desfibril·lador pel cas que calgui utilitzar-lo. 

El diari comarcal va entrevistar Joan Riera i li va 
dedicar una pàgina sencera en la edició del dia 2 
d’abril, el titular més destacat era “ el pantà és un 
atractiu turístic sempre, però més quan és buit ”. La 
bona situació financera de l’Ajuntament, la impor-
tància de tenir escola al poble i  les cases de Sant 
Romà van ser els temes més destacats. 

El dia 8 de maig Mercedes Moreno de Diputació, 
Isabel Obradors Giró, inspectora de l'Agència de 
Protecció de la salut, de Generalitat, el tècnic J. 
Busquets i els responsables de sanitat municipal 
van inspeccionar i visitar les instal·lacions de cap-
tació d’aigua del Crous, el dipòsit de la Pujada i el 
dipòsit del poble. Les inspectores van recollir mos-
tres i van examinar acuradament totes les millores 
realitzades en l’obra. Felicitant a l’ajuntament per la 
qualitat de l’aigua subministrada, i per l'automatit-
zació de tot el procés. 

L’alcalde al 9 nou 

Inspecció sanitària i visita a les obres de l’aigua 

La xifra del padró d’habitants pel 2012 ha que-
dat establerta en 328 persones i aprovada pel 
ple del dia 4/6/2012 

Desfibril·lador extern automàtic 

  Inspectores en la visita al dipòsit de la Pujada 

El dia 16 de juny de 11 a13 es va fer la vacuna-
ció antiràbica de gossos a l’Ajuntament 

 
Subvencions de Diputació de Barcelona 2012 

Xarxa de municipis 
Nom Actuació Import concedit Centre Gestor 

Fulletó turístic Vilanova de Sau 1.000,00 Gerència turisme 

Promoció del Territori marxandatge 1.000,00 Gerència turisme 

Curs de gimnàstica pel benestar personal 1.437,00 Oficina d’activitats esportives 

Natació extraescolar 640,00 Oficina d’activitats esportives 

Caminada Popular de la Vall de Sau 927,00 Oficina d’activitats esportives 

XXI Fira d’herbes remeieres i productes 
artesans 

4.000,00 Oficina de Mercats i Fires Locals 

Curs d’informàtica per l’ús de les noves 
tecnologies en l’administració electrònica 
per tràmits quotidians 

1.140,05 Oficina de projectes transversals i suport a la gestió 

Adquisició de material esportiu inventari-
able 

708,33 Oficina d’equipaments esportius 

Total Concedit 10.852,38   

2 ordenadors nous per a la gent gran Àrea de benestar social 



 

 

 

 

 

 

         
 
 

 

 
             
 

 

 

El dia 23 d’abril i coincidint amb la diada de Sant Jordi        
l’alcalde Joan Riera i la Regidora Mila Martínez van fer       
l’entrega de premis als nens de l’escola per la seva participa-
ció en el concurs de relats i de dibuixos. Van fer el regal del 
llibre  51 raons per conèixer Osona, a l’escola, aquest llibre, 
ha estat promocionat per Osona Turisme i el Consell Comar-
cal d’Osona. 
Premi relat  de cicle inicial 
Títol: Els nens de la guerra. Autor: El soldadet de plom 
Premi relat  de cicle superior 
Títol: El Somni. Autor: Foc 

El Patufet és la llar d’infants que mancomuna els municipis de 
Folgueroles, Tavèrnoles i Vilanova de Sau. És la llar d’infants 
pública amb més nens a la comarca 95 infants. Dijous dia 14 
de juny l’alcalde de Folgueroles, Carles Baronet, va convocar 
una reunió per parlar de la difícil situació de les llars d’infants, 
les continues retallades per part de la Generalitat que en qua-
tre anys han estat del 51,7% passant de 1800 euros per nen 
als 875 pel proper curs, aquest fet farà modificar les partides 
pressupostàries que ja estaven definides i ajustades fins a 
finals d’any, afectant les quotes municipals i de les famílies. Al 
Parlament en aquests moments s’està discutint una llei que 
vol treure les competències municipals en temes d’educació i 
sanitat. 

El divendres dia 13 d’abril, a les set de la tarda, a la sala    
d’ordinadors de l’Ajuntament hi va haver una xerrada que va 
anar a càrrec de Anna Salvia psicòloga de l’Associació de Pla-
nificació Familiar de Catalunya i les Balears. 

Convocada per l’Àrea d’atenció a les persones de l’Ajunta- 
ment i subvencionada per la Diputació de Barcelona. A l’acte 
van assistir unes vint persones, entre elles el grup de jovent  
del poble, es va crear un espai interactiu on pares, joves i   
àvies van poder donar la seva opinió a les qüestions que la 
professional plantejava: la relació entre adolescents i pares, 
els canvis físics de l’adolescència i els canvis d’hàbits entre 
les diferents generacions van ser alguns dels temes trac-
tats.  Aquesta xerrada forma part del Pla juvenil de dina-
mització del joves de Vilanova de Sau. 

Dijous 21 de juny i coincidint amb el final de curs escolar 
ha acabat el taller on sis persones han participat  d’quest 
espai , la dinamitzadora Berta Caselles ha fet la direcció 
en treballs tant diversos com les felicitacions municipals 
de Nadal, Roses per Sant Jordi, i els preciosos pendons 
que van elaborar per  la passada Fira d’herbes remeie-
res, i que han ocupat moltes jornades. Volem donar les 
gràcies expressament a Maria, Conxita, Rosa, Encarna, 
Concepció i Dolors. Aquest taller ha estat subvencionat 
per l’Ajuntament. Moltes gràcies i fins al proper curs. 

 Premi de cicle infantil autor: Avellana 

  

Premi de cicle inicial:  Soldadet de plom 
 

   Premi de cicle superior: Estrella de mar 
  

Premis Sant Jordi a l’escola de Vilanova 

La difícil situació de les llar d’infants 

Xerrada: Conflictes i problemes amb l’adolescent 

Finalitza per aquest curs el taller de Dinamització 



 

21 d’abril. Parada exposició dels cotxes del MX5 Roadsters 

22 d’abril. Celebració diada de Sant Jordi. Presentació 
del cartell de la XXI Fira d’herbes, l’autora és Laia Pérez. 

22 d’abril. Actuació del Cor Nou de Tona a l’església de 
Santa Maria, dirigit per Anna Sanabra. 

22 d’abril. Reconeixement literari a Joan Orriols pel seu 
llibre de versos “Certeses i Somnis” 

13 de maig. Excursió al Delta de l’Ebre. 
Explicació dins d’una barraca al museu del Delta 

23 juny. Revetlla de Sant Joan a la pista Poliesportiva La Paella a Casa Nuri i desprès passejada amb vaixell 



 

 

 

         
 

 

 
             
 

Exposició de la fira: “herbes aromàtiques el tresor de la 
cuina” a la sala Polivalent de l’Ajuntament 

Èxit de públic i paradistes malgrat el mal temps de la  tarda 

Laia Pérez guanyadora del cartell de la fira recollint el 
premi de 150 euros que li entrega l’Alcalde Joan Riera 

3 de juny sortida botànica amb Evarist March 

Mostra de plats i receptes de Vilanova de Sau. 7 plats 
per gaudir de la gastronomia local. Els restauradors del 
municipi van participar amb la recepta d’un plat cuinat 

El pregoner de la fira d’enguany Jaume Fàbrega recollint 
l’obsequi d’Herbolari d’honor. També va ser el conferen-
ciant de “Les herbes aromàtiques, perfum i gust a la cui-
na i els licors”. L’herbolari de Sau i Ausesken van presen-
tar una cervesa artesana feta amb herbes. 

Primer premi  del concurs de rams Salvador Cobacho 
Segon premi del concurs de rams Montserrat Comellas 

Les novetats d’aquest any han estat la Primera trobada 
de intercanvi de Punts de Llibre i el sorteig de Quina 
planta és? La persona guanyadora del sorteig va ser Lau-
ra Many de Cardedeu. 



 
 
 
 

El dissabte 16 de juny, es va celebrar a Can Ma-
teu, l’anual trobada de l’ADF de Vilanova de Sau. 
La diada va començar amb l’arribada de les 
“cubes” i remolcs d’extinció de l’Agrupació i la pos-
terior assemblea de socis. La convocatòria va ser-
vir per fer inventari i repartiment de material, càrre-
ga d’aigua i posta a punt dels diferents equips    
d’extinció. La trobada va finalitzar amb un dinar de 
voluntaris i propietaris a les instal·lacions de Can 

La Societat de caçadors , l’Ajuntament i l’Espai Natu-
ral Guilleries Savassona comparteixen un tractor 

Fotografia del nou tractor 

Trobada de l’ADF de Vilanova de Sau 2012 

Un any més hem acabat una nova temporada de ca-
ça, cada any es fa una mica més llarga degut a l'in-
crement dels senglars que tots veiem per llocs que 
no toquen i que molts propietaris i pagesos en reben 
les conseqüències, nosaltres fem el que bonament 
podem. El resum d'aquesta temporada és de 433 
abatuts entre els tres “cotos” Rupit, Tavertet i Vilano-
va, no cal dir-vos que els que vulgueu senglar no-
més teniu que dir-ho.  
 
Un altre apartat de la caça és la caça menor, aquest 
any no hem tingut gaires cries degut al temps, però  
sempre tenim iniciatives per poder millorar els hàbi-
tats d'aquests animals. Fem recuperacions de feixes 
i les sembrem perquè puguin tenir llocs per menjar i 
poder adaptar-se, aquesta temporada hem repoblat 
amb perdius de la federació que tenim al volader de 
la Riba i hem engegat caça cada setmana combinant 
perdius i faisans. No ens descuidem dels conills que 
també anem fent alguns tancats per poder-los anar 
introduint altre vegada i els resultats es poden veure 
a Morgades, la Bronzera i la Fàbrica.  
 
Per realitzar les tasques de recuperació de feixes, 
sembrar, netejar carreteres i camins teníem un mini 
tractor i aquest any l'hem canviat per un de nou. El 
tractor vell funcionava amb un conveni de la següent 
manera: era propietat de la Societat de caçadors i 
l'utilitzava Ajuntament i Espai Natural Guilleries Sa-
vassona per fer feines de desbrossar, treure esllavis-
sades, treure neu i escombrar carrers. En el nou 
conveni  els propietaris són Ajuntament  i  la Societat  

Els voluntaris comproven el material 

de Caçadors, el cost total del tractor és de 18.000 
euros Iva inclòs i s'ha pagat amb l'aportació de 6.000 
euros per part de cada entitat. Les eines que porta el 
tractor són pala, desbrossadora, fresadora i estripa-
dora.  
Aquest any fem la trobada de la Societat el dia 7 de 
juliol al Restaurant Sau Vell i ho hem obert a tota la 
gent que ens vulgui acompanyar a 25 euros per co-
mensal, cal que us apuntem trucant amb en Josep 
Ma. Orra, Ramon Font i Joan Riera.  
Que tingueu un bon estiu i esperem  ja la nova tem-
porada !!!!! 
 

Piscines Municipals Temporada 2012 

Les piscines municipal de Vilanova obriran la tempo-
rada d’estiu del dissabte 23 de juny fins el diumenge 
dia 2 de setembre. 
Horari: d’10,30 matí fins a 19,30 vespre. 
El responsable serà Jordi Ballester i els socorristes 
titulats son Cristina Puigderrajols i Joan Calveres. 
 
-S’estableix una bonificació del 25% pels membres de les famí-
lies nombroses i monoparentals que adquireixin un abonament 
(individual o familiar) i acreditin aquesta condició mitjançant        
l’original del llibre de família nombrosa vigent en el moment de 
l’expedició de l’abonament o el certificat que els acredita com a 
família monoparental. 
 
-S’estableix una bonificació del 50% per les persones majors de 
65 anys que adquireixin un abonament individual o una entrada 
individual. 
 
- Els disminuïts físics o psíquics, acreditats mitjançant carnet de 
la Generalitat pagaran la quota reduïda en el 50%. 
- Els grups d’escoltes o  esplais pagaran la quota reduïda en el 
50%.  
- Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma 
gratuïta els nens fins a 2 anys  
 

 

ABONAMENTS per temporada Taxa 

Infantil (de 3 a 18 anys) 25 euros 

Individual 40 euros 

Familiar 80 euros 

ENTRADES Taxa 

Infantils (de 3 a 16 anys) 3,5 euros 

Adults 5,0 euros 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El passat més de març, tres estudiants de 
l’Escola Superior de Turisme de Barcelo-
na, van venir a estudiar l’oferta turística 
del nostre municipi, per elaborar un treball 

i presentar-lo a la seva escola  l'objectiu d’aquest 
estudi va ser l’elaboració d’un producte turístic útil i 
beneficiós pel nostre territori, amb la possibilitat de 
posar-lo a la pràctica des de l’ajuntament de Vila-
nova de Sau. 
Fruit d’aquest treball, els estudiants van presentar 
tres itineraris: un a prop del nucli urbà, un altre si-
tuat al voltant del pantà de Sau i un altre el voltant 
del Pont de Malafogassa, marcats amb codis QR 
(sistema per emmagatzemar informació en una 
matriu de punts o codi de barres bidimensional, 
que es llegeix gràcies a una aplicació del telèfon 
mòbil). Aquests codis QR permeten descarregar el 
recorregut de cada itinerari, a més d’aportar infor-
mació turística, cultural i històrica, de cada lloc, in 
situ. Aquesta experiència de col·laboració va ser 
molt profitosa per ambdues parts i esperem que 
aquesta nova aplicació tecnològica, pugui ser una 
realitat molt aviat al municipi. 

Desprès de 76 anys, pel pla de Montdois i les se-
ves contrades, s’ha tornat a sentir el repic de la 
campana del santuari, amagada durant la guerra 
civil, sortosament  ja torna a ser al seu lloc. Els 
amics de Montdois agraeixen a tothom que ha fet 
possible aquest retorn. 

Més de 8.000 persones procedents d’arreu dels 
país i Europa van passar durant el cap de setmana 
per l’Esquirol, en les diverses activitats que es van 
fer paral·lelament a la cursa. Dos recorreguts un de 
60 km i un altre de 44 km van fer gaudir als partici-
pants dels cingles de l’Avenc, passant per Rajols i 
fins al Perer on es dividien les dues rutes, una arri-
bava fins a Rupit i l’altre tornava a l’Esquirol.  
L’Ajuntament de l’Esquirol, que organitzava la cur-
sa, ha valorat com un èxit que, 20 anys després, la 
Cabrerès encara es mantingui viva en el calendari 
de la BTT a Europa, del continent i la més multitu-
dinària de la Península.           
 

Vilanova acull 3 estudiants en pràctiques de turisme 

Estudiants amb els responsables municipals  

Dilluns 14 de  maig  1r aplec al Santuari de  Montdois  

Wioleta Cepowska de Vilanova guanya el concurs de 
cartells del Consell Comarcal d’Osona del dia 8 de 
març  

El concurs, organitzat pel Consorci d’Osona de Ser-
veis Socials, Consell Comarcal i Vic Dones-SIAD 
Osona, es va presentar com una activitat més en el 
marc de les activitats entorn el 8 de març del 2012.  
La finalitat del concurs és que l’obra premiada sigui 
el cartell d’actes i activitats per el dia 25 de novem-
bre de 2012: Dia internacional per a l’eliminació de 
la violència vers les dones. Moltes felicitats! 

Wioleta recollint el premi a la seu del Vic Dones-SIAD  

Dia de la memòria campanades d’homenatge 

Dolça Catalunya,  
pàtria del meu cor, 

Quan de tu s’allunya 
 d’enyorança es mor. 

 
El 10 de juny és l’ani- 
versari de la mort de 
Jacint Verdaguer (1845-
1902). I aquesta és la 
data triada per celebrar 
El dia de la memòria.  
 
A les set de la tarda van 
brandar totes les cam-
panes de Catalunya per 
Verdaguer, però també 
per tots els que han dei-
xat una paraula viva i 
una obra clara. A tots 
honor i glòria els que 
han estimat Catalunya.  
 

Compromís que Joan Orriols un dels precursors 
d’aquest dia, i veí de Vilanova, ha pres per la cultu-
ra i les arts. 
 
En Nan ha estat homenatjat al poble, el dia de Sant 
Jordi, amb el seu llibre de poemes Certeses i Som-
nis, ha exposat una col·lecció de dibuixos al res-
taurant El Canari, i ara impulsa aquest nou projec-
te, que curiosament, s’ha incubat al nostre municipi 
de Vilanova de Sau. 

2.900 ciclistes a la 20ª edició  de la Cabrerès BTT 



 
 
 

AVANÇ DE  
FESTA MAJOR  
 
 

FESTA MAJOR 2012  
DEL 4 AL 15 D’ AGOST  
VILANOVA DE SAU 
 
DISSABTE 4 D’ AGOST  
X CAMPIONAT DE BOTIFARRA  
15:00h/Ajuntament  
 
DIVENDRES 10 D’ AGOST  
DISCO MÒBIL I FESTA D’ ESTIU 
AMB DJs  
22:00h/Piscines municipals   
 
DISSABTE 11 D’ AGOST  
CONFERÈNCIA I XERRADA  
11:30h/Ajuntament  
XXXIII CAMPIONAT DE TRUC PER 
PARELLES  
15:00h/Ajuntament  
GRAN BALL DE FESTA MAJOR 
22:30h/Pavelló  
  
DIUMENGE 12 D’ AGOST  
XOCOLATADA POPULAR  
9:00h/Plaça Serrallonga 
 ESPECTACLE INFANTIL  
11:30h/Pavelló  
I OLIMPIADES BOGES  
17:00h/Pavelló, piscines i camp 
de futbol  
CINEMA A LA FRESCA  
21:00h/Pavelló  
 
DILLUNS 13 D’ AGOST  
I CAMPIONAT DE UNO  
16:00h/Ajuntament  
HAVANERES A LA FRESCA  
22:00h/Pavelló  
 
DIMARTS 14 D’ AGOST  
CATA DE VINS I PERNIL  
12:00h/Ajuntament  
XXIII CAMPIONAT DE PARXÍS  
16:00h/Ajuntament  
NIT DE L’ HUMOR  
22:00h/Pavelló  
 
DIMECRES 15 D’ AGOST  
MISSA SOLEMNE  
10:00h/Església de Santa Maria  
HOMENATGE A LA VELLESA  
11:00h/Parc de l’ Església  
FI DE FESTA AMB LA GRAN QUI-
NA POPULAR  
18:00h/Pavelló  
 

 

Calendari d’activitats d’estiu 
 

 

4 al 15 agost Festa Major  

9 setembre Travessa nedant  

22 setembre Sardinada  

23 setembre Caminada Sau  

Calendari Bibliobús 

A partir del gener del 2012  
 

Servei l’últim divendres de cada 
mes en horari de tarda, 

de 16 a 19 h 
 

29 de juny, 31 d’agost, 28 de setem-
bre, 26 d’octubre i 30 de novembre 

 
Servei amb el Bibliobús Guilleries 

Tel. 616 978 825 
b.guilleries@diba.cat 

 
http://bibliotecavirtual.diba.cat 

Disculpeu les molèsties 

Calendari de la deixalleria mòbil i 
la caixa d’andròmines  any 2012 
 C. andròmines 
 4art dissabte 

parell 

Deixalleria 
4art dissabte  

imparell 

febrer: 25 i 26 gener : 28 i 29 

abril : 28 i 29 març: 24 i 25 

juny: 23 i 24 maig: 26 i 27 

agost: 25 i 26 juliol: 28 i 29 

octubre: 27 i 28 setembre: 22 i 23 

desembre: 22 i 23 novembre: 24 i 25 

Al meu entranyable amic 
Ramón Sañas per Fidel Bofill 

Calamarsos o cananes amb ceba 
Ingredients: Calamarsos de potera mit-
jans (tallats en anelles o bé calamarsons 
menuts sencers), ceba, tomaca, all, es-
tragó, llorer, farigola, brou de peix, oli 
d’oliva, sal, sucre, conyac o ( aiguardent 
de qualsevol mena) i vi blanc del raig. 
Abans de començar. Es fa un trinxat de 
ceba tomaca i all. D’all se n’hi posa apro-
ximadament dos o tres grans per perso-
na. S’hi afegeix un polsim de sucre i la 
sal. Es pot fer manualment o bé amb una 
trinxadora elèctrica de mà. 
Es talla la ceba en juliana, els calamarsos 
en rotllanes, si són petits no cal tallar-
los, i es posa tot junt a la cassola amb el 
trinxat que ja hem preparat prèviament, 
l’oli, un pessic de farigola, el llorer i unes 
fulletes d’estragó. Ara només cal coure-
ho a cal foc lent, sense presses, que faci 
xup-xup. Quan la ceba ja comença a ser 
transparent i la tomaca va agafant un 
color menys vermellós, es ruixa amb el 
conyac o l’aiguardent, s’hi apunta un 
misto perquè es flamegi, es va remenant 
un minut i tot seguit s’hi tira un gotet de 
vi blanc sec. Quan el vi hagi reduït, és 
l’hora d’incorporar-hi el brou de peix o 
bé només aigua en la quantitat necessà-
ria per tal que quedi un plat ben sucós. 
Es deixa coure més de quinze minuts, tot 
afegint-hi l’aigua a mesura que faci falta 
i ja tenim el plat enllestit. Cal servir-lo 
ben calentó, acompanyat d’un bon vi 
blanc. El d’Espolla, nascut sota l’empen-
ta de la tramuntana, és el complement 
més adequat per assaborir aquesta delí-
cia marinera. També seria adient un vi 
blanc picapoll del Bages, ben fresc, tot 
precís per assaborir el plat. És un bon 
plat, suculent, per sucar-hi pa, si teniu la 
sort de trobar-ne de ben ullat, tendre, 
de  crosta ben torrada i cruixent  

com el que feia fins el tombar de segle 
en Ramón Sañas, a Vilanova de Sau. Les 
seves cuites eren dignes de figurar al 
rècord Guiness. Es aconsellable deixar 
reposar aquest cuinat una bona estona. 
Per  obtenir un resultat òptim, és prefe-
rible prepara-ho el dia abans i guardar-
ho a la nevera, ben tapat. Abans de ser-
vir el plat, s’hi dóna un toc de foc. 

Plàstics no 


