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Alcaldia 

 
Molt bon any a tots i totes, comencem un altre any i ja en fa dos 
que tenim la responsabilitat de governar aquest poble, tenim un 
programa per tirar endavant i moltes coses per fer, però hem 
topat amb uns temps molt difícils com podeu comprovar, malau-
radament ho veiem cada dia als mitjans de comunicació. Tot això 
afecta al món municipal d'una manera molt directa, la Generalitat 
té moltes dificultats econòmiques cosa que repercuteix amb els 
municipis d’una manera molt directa, l’Ajuntament ha de continu-
ar prestant serveis que no cobra, descapitalitzant-se o endarrerint 
el pagament d’aquests serveis, com la llar infants que tenim a 
Folgueroles ara hem d'assumir 1.000 euros per cada infant del 
nostre poble que utilitza el servei o el retard en el cobrament de 
les ajudes concedides per fer obres i millores en el municipi amb 

camins i servei aigua. 
Ho vull explicar perquè tots aquests factors, més les lleis que ens imposen des de Madrid 
fa que els ajuntaments cada  vegada tinguem menys poder de decisió sobre el nostre 
territori i les nostres accions. Nosaltres tenim projectes engegats tals com l’endreça de 
entrada del poble amb una mini-rotonda, aquest projecte s'està treballant amb la Dipu-
tació i estava molt avançat però ara, està encallat pel canvi de cromos entre CIU i PP a la 
Diputació, tot i això i fer-nos perdre molt temps no deixem de lluitar-hi per tirar-ho enda-
vant, però tot això és una conseqüència del què comentava abans. Un altre projecte que 
tenim per executar és el de la urbanització del Passeig Jacint Verdaguer fins la plaça Ser-
rallonga, està presentat amb el PUOSC que és el Pla Obres I Serveis que treu la Generali-
tat i és el què amb anys anteriors  s’ha pogut fer les obres de la Plaça Major i la portada 
aigües de la Riera Major. Aquests projectes també els hem presentat a la Diputació de 
Barcelona amb el programa de Xarxa. Dit tot això el què tenim clar l'equip de govern és 
que no farem cap obra si no tenim el finançament garantit al 100% ja que si hem d’adju-
dicar una obra a un industrial de la Comarca hem de poder-li garantir el pagament per no 
crear-li problemes, si no és així renunciarem a fer l'obra. Són projectes de millora,  però 
no són imprescindibles. També hi han bones noticies, no tantes com les que voldríem, 
però també n’hi han, tenim un Ajuntament sanejat gràcies a la gestió que s'ha fet al llarg 
de totes les legislatures, el que ens permet afrontar aquests moments difícils amb garan-
ties pel poble. Som el poble que tenim els impostos més barats de la Comarca i  volem 
seguir donant els serveis que necessita la gent de Vilanova amb el màxim de garanties. 
Volem seguir lluitant per tenir escola, tallers de dinamització per la gent gran, llar d'in-
fants,  gimnàstica i sobretot poder atendre els serveis urgència Social que puguin sorgir. 
Per nosaltres són molt més importants els veïns i veïnes del municipi que les grans obres 
i infraestructures que es puguin fer, per qualsevol tema estem a la vostra disposició . 
 

L’alcalde, Joan Riera Comellas 

 
Tel. 93 884 70 06 Fax. 93 884 71 06 

e-mail: vilanovas@diba.cat 
www.vilanovadesau.cat  

Passeig Verdaguer, 7  
08519 Vilanova de Sau ( Barcelona) 



 
 
 
ESTAT DE DESPESES: 
Operacions no financeres 
Operacions corrents 
Cap. 1.- Despeses de personal .......................169.500,00 euros 
Cap. 2.- Despeses en béns corrents i serveis .283.290,69 euros 
Cap. 3.- Despeses financeres ...................................0,00  euros 
Cap. 4.- Transferències corrents ...................... 26.897,25 euros 
Operacions de capital 
Cap. 6 inversions reals...................................  350.506,06 euros 
Cap. 7.- Transferències de capital.............. ......          0,00 euros 
Operacions financeres 
Cap. 8.- Actius financers 
Cap. 9.- Passius financers ...............................           0,00 euros 
    TOTAL:    830.194,00 euros 
 
ESTAT D’INGRESSOS:  
Operacions no financeres 
Operacions corrents 
Cap. 1.- Impostos directes ............................  302.328,00 euros 
Cap. 2.- Impostos indirectes .............. ..............  5.000,00 euros 
Cap. 3.- Taxes i altres ingressos .....................  84.000,00 euros 
Cap. 4.- Transferències corrents .....................  85.860,00 euros 
Cap. 5.- Ingressos patrimonials ................ ......    2.500,00 euros 
Operacions de capital 
Cap. 6.- Alienació d’inversions reals.........                  0,00 euros 
Cap. 7.- Transferències de capital ...........       350.506,00 euros 
Operacions financeres 
Cap. 8.- Actius financers...........................                  0,00 euros  
Cap.9.- Passius financers ...................                       0,00 euros 
    TOTAL:   830.194,00 euros 

Segons l’informe del Consell Comarcal d’Osona del 
mes de novembre de 2012, el contingut de nitrats 
en les fonts del Raig, de la Coromina, i  de les 
Fagedes, estarien dins dels límits permesos, tenint 
en compte que el paràmetre és de 50 PPm, l'única 
que estaria per sobre amb 51 Pmm és la Font de 
les Fagedes, estant les altres dues en 13 i 27 
respectivament. No obstant això, no es pot 
concloure la potabilitat de l’aigua només tenint en 
compte aquest valor. 

Com cada any per Nadal el consistori 
municipal felicita les festes, amb una 
participació de 2 euros d’un número de 
loteria aquest any el 69377, una postal 
confeccionada pel grup del Taller de 
dinamització i un calendari amb la 
selecció de fotografies del concurs de 

la festa major. Us fem saber que el número no va 
ser premiat, esperem tenir més sort el proper any. 
 

Felicitació de les festes de Nadal Pressupost per a l’any 2013 

L’associació de turisme de 
V i l a n o v a  d e  S a u ,     
l’Ajuntament i l’empresa RS 
mapes han editat una guia, 
conjuntament amb els 
municipis de Calldetenes, 
Folgueroles, Sant Julià de 
Vilatorta i Santa Eugènia de 
Berga.  
 La teva Guia ha de ser una 
eina de consulta local, 
abastant una àmplia xarxa 
d’informació comercial i 
empresarial útil per a tots 
cincs municipis. 

 

Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya,  
període 2013-2016  

Aquests són els cinc projectes que s’han presentat 
pel PUOSC en el ple del dia 11 de febrer. 
Les subvencions de la Generalitat pels quals 
l’Ajuntament demana suport econòmic. En funció 
de l’ajut i de les previsions de pagament és licitaran 
i s’executaran les obres. 
2013 “Projecte d’urbanització del Passeig Jacint 
Verdaguer”  
2014 Mini-rotonda a la cruïlla de la Ctra. N-141d 
amb el Passeig Verdaguer.  
2014 “Substitució de tancaments malmesos a la 
casa consistorial” (Programa manteniment).  
2014 “Reforma de local municipal”  
2015 “Sistema natural de sanejament de les aigües 
residuals urbanes de Vilanova de Sau”. 
 
La proposta s’aprovà amb els quatre vots a favor 
dels membres del Grup del PSC-PM i l’abstenció 
dels dos regidors membres del Grup CIU presents 
en el Ple.  

Vilanova de Sau s’ha adherit al 
Pacte d’alcaldes i alcaldesses, 
una iniciativa de la Unió Europea 
contra el canvi climàtic. Amb el 
Pacte, el municipi es compromet 
a rebaixar les emissions de CO2 

en un 20% abans del 2020. Per aconseguir-ho, 
s’està redactant un Pla d’acció energia sostenible 
PAES que fa un inventari del CO2  que emeten tant 
l’enllumenat públic, els equipaments municipals i 
els tractaments dels residus, com també les llars i 
el trànsit. El PAES definirà actuacions per rebaixar 
el consum d’energia, i les emissions de CO2. 
L’estudi compta amb el suport de l’Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona. Vilanova 
està estudiant  instal·lar una única caldera de 
biomassa a l’Ajuntament i al consorci d’Espais 
Naturals i canviar el combustible, gasoil, per llenya. 
El programa Desendolla’t de l’escola també ajuda a 
l’estalvi energètic controlant les puntes de consum. 
L'enllumenat públic ja està adaptat i properament 
es canviaran els tancaments fets malbé de l’edifici 
de l’Ajuntament. 

Els nitrats a les fonts de Vilanova 

Pacte dels alcaldes  
per a una energia sostenible local 

Quedant el total de despeses fixat en  VUIT-CENTS 
TRENTA MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS 
(830.194,00 €), i d'ingressos en la mateixa quantitat, 
amb la qual cosa el pressupost queda anivellat. 



Participants durant la xerrada taller  

Les colles del senglar de Rupit-Pruit, Tavertet i Vila-  

nova de Sau,  el dissabte dia 2 de març vam celebrar 

el final de temporada que ha sigut tot un èxit ja que 

hem superat el rècord de 533 i l'hem deixat en 606 

porcs. Donem les gràcies a tots els propietaris, dir que 

encara en queden molts senglars. Per la nostra part 

intentarem fer els possibles per intentar tenir tothom 

content.  

                    

El dijous dia 7 de febrer es va fer una xerrada 
sobre autoestima. Alguns dels objectius treba-

llats van ser: aprendre a utilitzar tècniques i estratègies que 
permetin millorar les relacions interpersonals de la gent gran 
amb els demés. Afavorir la comunicació, l'autoestima i les rela-
cions socials entre els participants. Desenvolupar el sentiment 
de sentir-se important per als altres. 

És una de les "Activitats de Promoció de la Gent Gran” de l'A-
juntament de Vilanova que fa la Diputació de Barcelona en l’À- 
rea d'Atenció a les Persones. Aprofitant que era dijous llarder 
és va fer un petit pica pica amb coca, botifarra i llonganissa.    

 
Els serveis socials de Vilanova estan gestionats 
mitjançant un conveni amb el Consell Comarcal 
d'Osona a través del Consorci de Serveis Socials i 
diferents municipis comparteixen els tècnics i els 
treballadors que l’integren, entre aquests municipis 
Folgueroles i Viladrau decideixen passar-se a la 
Mancomunitat la Plana i deixar de formar part    
d’aquest Consorci del Consell Comarcal.  
 
Aquest fet  influeix en la resta de municipis de di-
versa manera per una banda obliga a replantejar la 
plantilla de personal del Consorci i per altra obliga 
a recalcular les quotes. A Vilanova de Sau la con-
seqüència directa és el canvi de la treballadora so-
cial Marta Pujol que  queda subrogada a la Manco-
munitat la Plana i el seu  lloc  l’ocupa Marta Pratso-
brerroca, aquesta treballadora ja havia estat al nos-
tre municipi amb anterioritat per la qual cosa l'im-
pacte en el canvi és mínim.  
 
Com sempre per sol·licitat el seu servei o el de 
l’educador social Lluís Peix heu de trucar a  l’A- 
juntament en horari d’oficines. Atén a les ofici-
nes municipals el segon i el quart dilluns de ca-
da mes. 

Mila Martínez,Regidora de serveis socials 

Tècnica de joventut compartida: Mariona Vilar 

Xerrada sobre autonomia personal: L’autoestima 

Canvi de la treballadora Social 

El dia 23 de novembre es va signar un 
conveni entre diversos ajuntaments i el 
Consell Comarcal per treballar amb els joves 

de Tavèrnoles, Les Masies de Roda, Calldetenes, Sant Pere de 
Torelló, Sant Julià de Vilatorta i Vilanova de Sau. És un pla 
juvenil comarcal on cada Ajuntament exposarà les seves 
necessitats i donarà sortida a les demandes del joves per mitjà 
d’una professional, Mariona Vilar es va entrevistar el dissabte 
dia 23 de febrer amb els dos grups de joves de Vilanova i van 
intercanviar opinions. Es va valorar molt positivament 
l’assistència i la participació de les dues colles en les reunions 
que es van fer de manera consecutiva la primera per joves 
entre 14 i 18 anys i la segona entre joves de 19 a 29.  

Societat de caçadors 
606 Porcs senglars tanquen la temporada 

Els joves de Vilanova parlen 

Des de l’Ajuntament agraïm l’assistència a tots els joves i us animen a participar en el disseny i execució 
d’aquest Pla Local de Joventut de Vilanova de Sau 2013-2016. 

Societat de caçadors 



 

 

23 d’octubre excursió de tardor a l’Alt Empordà 

2 de desembre aplec de Sant Andreu de Bancells. 

A les quatre de la tarda, puntuals, es va fer la tradicional 

missa. La gran afluència de públic va gaudir del berenar i 

de la rifa d’un pernil. Desprès de cantar l’hora dels 

Adéus, es van acomiadar.  

31 d’octubre Castanyada popular a la plaça Major. 
Arengades, cansalada, pa torrat, castanyes, coca i begu-
des. El fred es va fer sentir, la pluja del dia abans i del 
matí van deixar que es pogués fer la celebració sense 
problemes. 

20 i 21  d’octubre . Cap de setmana boletaire a Vilano-
va de Sau. Dissabte dia 20 Quico Arumí , cuiner de Can 
Jubany ens va encisar amb el seu art dels bolets a la cui-
na. Diumenge dia 21 es va fer la caça del bolet on entre 
tots es van recollir més de 40 quilos.  

 
Alcaldia 
 
 
 
Molt bon any a tots i totes, comencem un altre any i ja en fa 
dos que tenim la responsabilitat de governar aquest poble, 
tenim un programa per tirar endavant i moltes coses per fer, 

5 gener cavalcada de reis. Desprès de la cavalcada els 

reis mags van recollir les cartes dels infants a la sala poli-

valent de l’Ajuntament, més tard van repartir les joguines 

per les cases. Dijous Llarder 7 de febrer Dinar de dones a Tavertet 

http://www.vilanovadesau.cat/default.php?idcanal=3&idcategory=22&idsubcategory=0&idgroup=0&idevent=531&_pagi_pg=&dia=&nou_mes=&nou_any=&fitxa=s
http://www.vilanovadesau.cat/default.php?idcanal=3&idcategory=22&idsubcategory=0&idgroup=0&idevent=531&_pagi_pg=&dia=&nou_mes=&nou_any=&fitxa=s


 

 

 

         
 

 

 
             

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTAFES I FURTS AL DOMICILI CONSELLS DE SEGURETAT PER A GENT GRAN 

REVISIONS DE LA LLAR 
 
• MAI ES FAN REVISIONS PER SORPRESA 
- Repsol Butano i Gas Natural sempre avisen amb 
antelació que es farà la revisió. 
 Si l’instal·lador no troba ningú al domicili, deixarà 

una nota recordant l’obligació de passar la revi-
sió. 

 
• BUTANO. Informació Repsol Butano: 
901.100.100 
- La revisió s’ha de passar un cop cada 5 anys per 
empresa acreditada. 
- Normalment avisen per carta, amb setmanes 
d’antelació, que s’ha de passar la revisió. 
- La revisió costa entre 49 i 66 euros que caldrà abo-
nar a d’instal·lador autoritzat. 
 
• GAS NATURAL. Informació Gas Natural: 
902.250.365 / 900.710.720 
- Gas Natural avisa per carta, o bé deixant avisos a 
les porteries, que vindran a fer la revisió. 
- La revisió s’ha de fer un cop cada 4 anys per em-
presa acreditada 
- El preu de la revisió són uns 24 euros, i no s’ha de 
pagar a l´ instal·lador (Es paga mitjançant la factura). 
 
• Si rebem la visita d’un operari al nostre domicili, és 

convenient efectuar les següents comprovacions: 
1. Comprovar que es tracta d’un instal·lador autorit-
zat 
2. Preguntar el cost del servei tant del preu del certi-
ficat com dels altres serveis que puguin realitzar. És 
important abans de fer cap reparació demanar pres-
supostos i comparar preus.  
VOSTÈ NO ESTÀ OBLIGAT A ACCEPTAR-LO 

3. Si té un certificat oficial miri quan caduca. 
 
PERSONES DESCONEGUDES 

Desconfieu de persones desconegudes que us diuen 
que són amics d’algun familiar vostre o d’algun veí i 
us demanen alguna cosa. 

VENEDORS AMBULANTS 
Cal tenir clar qui són i les seves intencions abans 
de deixar entrar alguna persona a dins el domicili. 
Un cop a dins podrien aprofitar algun descuit per fur-
tar alguna cosa. 
 
VENEDORS DE MATERIAL SANITARI 
No doneu veracitat si us truquen dient que són del  
Servei Català de la Salut i que heu de comprar mate-
rial sanitari o sinó us trauran algun servei, com el 
d’ambulància. 
 
DOCUMENTACIÓ AMB DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL 
No lliureu documentació amb dades de caràcter 
personal. 
Amb l’excusa de conèixer el vostre consum d’aigua, 
llum o gas o de comprovar si les vostres dades són 
correctes, és possible que us demanin un document 
o factura. No lliureu aquesta documentació ja que les 
vostres dades poden ser utilitzades per a altres fina-
litats no desitjables. 
 
L’ OCIC, (Oficina Comarcal d’Informació al Consumi-
dor) és un servei d’atenció directa i gratuïta a través 
del qual tots els ciutadans poden sol·licitar informa-
ció sobre la problemàtica que com a consumidors 
pugui afectar-los. 
Telèfon OCIC Osona 93 883 41 30, Si no es té clar 
qui és la persona que pretén accedir al domicili i crea 
incertesa, desconfiança o por  TRUCAR al 112. 
 
ORC 
Oficina de Relacions amb la Comunitat 
Àrea Bàsica Policial d'Osona 
C/ Era d'En Sellés, 5 | 08500 Vic  
tel. 938815700 |ext. 64304| 
fax 938815701 
Itpg433@gencat.cat 
http://www.gencat.cat/mossos 

 

 

DADES PER TELÈFON 
No faciliteu dades personals per telèfon. 
Utilitzen qualsevol context (per exemple una enques-
ta) per demanar quantes persones viuen al domicili, 
quan hi són, edats, etc. 

Segon llibre de Joan Orriols ÀNIMES 

Ànimes és un autoretrat de Joan Nan Orriols. El personatge 
vehement i hiperbòlic que Orriols ha bastit de si mateix es 
despulla en cada prosa breu de les 86 que componen el 
recull per disfressar-se altra vegada en la següent. Nan 
Orriols va néixer a Vic, l'any 1945. Fa anys, però, que viu a 
Vilanova de Sau (les Guilleries). Ha publicat el llibre de po-
emes Certeses i somnis (Viena, 2011). Amb aquestes pro-
ses voldria remoure la sensibilitat de la gent del país. Les 

al·lusions directes a persones emblemàtiques del poble ha fet que aquest 
llibre causés molta curiositat i admiració entre els seus veïns. Foto: El 9 nou 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excursió de tardor a l’Alt Empordà 

Osona Terra, de Sau a El Corte Inglés 

Foto: el 9 nou 

20é aniversari del Càmping el Pont (1993 – 2013) 

El passat dia 1 de  
març, es va iniciar la  
20ª temporada del  
càmping el Pont de  
Malafogassa.  
Aquest any, amb la no- 
vetat d’una nova direc- 
ció de la restauració  
(Ivan i Laura). 
Per tal motiu, el dissabte dia 2 a les 17:00 hores, es 
va convidar a tothom a prendre una canya i un pisco-
labis. A la nit es va fer el carnestoltes particular del 
càmping.  

El passat 23 d’octubre va tenir lloc l’excursió de tar-
dor pels veïns de Vilanova de Sau. Aquest cop és va 
organitzar a l’Alt Empordà. El matí es va visitar el 
trull de Maset Plana de Garriguella, on a través  
d’un audiovisual i un petit recorregut, és va poder 
conèixer el procés d’elaboració de  l’oli i també del 
vi, en una petita bodega.. Desprès de dinar, es va 
visitar el Museu i el Jardí del Castell de Peralada, 
on un cop finalitzada la ruta, els visitants van ser ob-
sequiats amb una copa de cava.                                                                       
 

Ivet Font, Regidora de Turisme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osona Terra fa la segona foto de família al peu 
del pantà de Sau amb la cinglera de Tavertet de 
fons.  La formatgeria Mas Rovira s’ha incorporat al 
col·lectiu com a soci número 12, el mes de gener. 
Osona té el seu protagonisme dins de la Mostra 
de Productes de Catalunya que acull El Corte In-
glés de Barcelona, a la cinquena planta de l’edifici 
de la Diagonal. Es tracta d’una gran exposició i ven-
da de productes agroalimentaris de qualitat elaborats 
arreu del país, que es va inaugurar dilluns i estarà 
oberta fins al 8 de març. “És molt interessant que 
grans centres comercials com aquest vulguin aprofi-
tar aquesta realitat i tendència i apostin pels produc-
tes locals i de qualitat”, ha destacat Gemma Prat, 
portaveu del col·lectiu.  
En el marc de les jornades, dimarts que passat hi va 
haver un showcooking amb productes d'Osona Ter-
ra, de la mà de cuiners del Gremi d’Hostaleria com 
Fabià Contreras del restaurant  Faves Comptades 
de Tavertet.  

50é Aniversari  
de la construcció de la pressa de Sau 

Foto de grup davant del restaurant El molí 

Aquest any es celebra el 50è aniversari de la cons-
trucció de la presa del Pantà de Sau, i per aquesta 
raó, es volen realitzar durant l’any, diferents activi-
tats, actes i accions que recordin aquest aniversari. 
 
Creiem que s’ha d’aprofitar  aquesta efemèride per 
recordar la història del nostre municipi.   No hem d'o-
blidar que la construcció de la presa del Pantà de 
Sau, va afectar, directe o indirectament, la població 
del municipi de Vilanova de Sau, i va canviar per 
sempre no només el seu entorn, sinó també el seu 
sistema de vida. 
Aquest  aniversari també ha de servir per recordar 
tota la gent que va viure i treballar en el projecte. 
Doncs, la construcció de la presa també significà 
l’arribada de nous pobladors, procedents d’arreu, 
atrets per la necessitat de mà d’obra, que una cons-
trucció com aquesta requeria. 
 
Per acabar, recordar que la construcció de la presa 
va representar el negament d’un poble, el poble de 
Sant Romà de Sau, el qual encara emergeix de tant 
en tant de les aigües del Pantà, i que les seves ruï-
nes ens recordaran sempre aquella vall, aquella  
gent i aquella manera de viure que, en un moment, 
va canviar per sempre.  

Meritxell Font 

Foto: Meritxell Font 



 
 
 
 
 

Moment d’amor 
 

 
Si la mà rellisca 
- que fina és la pell!- 
deixa-la passar 
suaument, com l’aire 
que bressola fulles 
de tardor tèbia. 
 
Pels marges, perduts 
en les penombres 
obagues, 
sota els esqueis, 
hem estimats, tots dos, 
el cos a l’aire. 
 
Hem esmerçat les hores 
amb rialles fresques, 
rics de temps i enfollits 
pel rossinyol cantaire. 
 

Fidel Bofill 

 
Calendari d’activitats de primavera 

 

21 d’abril celebració de la diada de Sant Jordi 

19 de maig excursió de primavera 

2 de juny XXII Fira d’herbes remeieres  

15 juny trobada d’ADF a la Riba de Sau 

23 de juny foguera de Sant Joan 

Calendari Bibliobús 

Servei l’últim divendres de cada 
mes. Tarda, de 16 a 19 h 
25 de gener, 22  de febrer,  

22  de març, 26 d’abril, 31 de maig, 
28 de juny 

 
Servei amb el Bibliobús Guilleries 

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

http://bibliotecavirtual.diba.cat 
 

Calendari de la deixalleria mòbil i 
la caixa d’andròmines  any 2013 

Deixalleria  
 4 art dissabte  
del mes parell 

C. andròmines 
4 art dissabte  

del mes imparell 

febrer: 23 i 24 gener: 26 i 27 

abril: 27 i 28 març: 23 i 24 

juny: 22 i 23 maig: 25 i 26 

agost: no hi ha        
servei 

juliol: 27 i 28 

octubre: 26 i 27 setembre: 28 i 29 

desembre: 28 i 29 novembre: 23 i 24 

Aquest any es celebra el 50è ani-
versari del tancament de les com-
portes de l’embassament de Sau. 
(1963-2013). L’obra va acabar el 
1962 i els grups generadors, les 
turbines es van posar en funcio-
nament el 1965. Segons un vídeo 
del NODO d’aquest any que ha 
publicat RTVE al web:  http://
www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-
1155/1476002/ 

 
Des de l’Ajuntament volem convi-
dar a tots els veïns, veïnes i cone-
guts que vulguin celebrar amb 
nosaltres aquest esdeveniment. 
També s'està preparant un docu-
ment gràfic amb tot d’imatges del 
pantà i de la seva construcció. Si 
algú te documents o fotos i vol 
incloure-ho en aquest documental 
pot adreçar-se al mateix Ajunta-
ment en hores d’oficina o bé po-
sar-se en contacte amb l’alcalde o 
regidors. Tot el material serà cus-
todiat i retornat a la propietat pels 
propis representants de l’Ajun-
tament.  
Animeu-vos a participar en aquest 
projecte de memòria històrica. 

NODO del pantà de SAU 

Per annamora, 29 d'abril de 2008  

JUAN SÁNCHEZ TAPIA 
 

24-10-1937 
03-11-2012 

 
Si muero, 
dejad el balcón abierto. 
El niño come naranjas. 
(Desde mi balcón lo veo) 
El segador siega el trigo. 
(Desde mi balcón lo siento). 
!Si muero, 
dejad el balcón abierto! 

 
Federico García Lorca 

 
 
 

JOSEP BALASCH TORDERA 
 
Ha mort el 20 de febrer de 2013 
als 54 anys A.C.S. 
 
La família Balasch Tordera  
i Avinfret, SA mostren el seu 
més sincer condol. 
 
Avinyó, febrer de 2013 
 

http://www.naciodigital.cat/blocdefotos/index.php?autor=623

