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Alcaldia 
 

Ja tornem a ser a l'estiu, el temps passa molt ràpid  i hi ha molta feina per 
fer, ara com ja heu pogut veure tenim la celebració dels 50 anys de la 
presa, hi han una sèrie de dies per visitar-la (no us ho perdeu que es molt 
interessant), hi ha una exposició al mirador per fer un retrospectiva de tots 
aquests anys. El 28 juliol farem una arrossada amb tota la gent que ens 
vulgui acompanyar a la zona de les barbacoes de Sau i podreu veure que 
hem endreçat aquell entorn. Durant aquest any de celebracions anirem 
fent actes que quan els tinguem lligats ja ho farem saber, per fer un avanç 
al mes Octubre (setmana del 14 al 18) es farà el programa de TV3          
El Divendres des de Vilanova, ja podeu fer reserva, ja que necessitarem 
claca!! 
Aquest estiu el temps no ens acompanya gaire, però ja tenim la piscina 
oberta i com heu pogut comprovar li hem fet un rentat de cara aprofitant 
que va haver un altre fruïda als desaigües, però crec que ha valgut la pe-
na. Ara ja ens acostem a la Festa Major i els Camarrojos ja ho tenen 
apunt, aquests any hi han alguns canvis ja que la situació econòmica    
encotilla una mica, però hi han activitats pensades per tots els públics, 
petits, joves i grans, no vull allargar-me més i desitjar-vos un Bon Estiu a 
tots i una molt bona Festa Major. 

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) 

Fotos Marc Ordeix-Osona.com 

Nova Web 50è aniversari    www.pantadesau.cat 



 

 

El passat dia 3 de juliol de 2013 es va produïr un 
despreniment de rocs al túnel de la carretera         
N-141d, concretament al punt quilomètric 10+200. 
Una veïna del municipi va impactar contra les 
pedres, per sort no va resultar ferida, però el 
vehicle que conduïa va resultar danyat. Tot i que 
els avisos s’havien fet per l’Alcalde anticipadament 
a l’accident, la senyalització i tancament de la 
carretera no es va fer fins desprès de l'impacte. A 
les vuit del matí, es donava pas alternatiu i 
quedava net el vial. 
 
Desprès de la 
inspecció del túnel 
es fa necessari 
realitzar una obra 
d’emergència per 
a estabilitzar la 
superfície del túnel 
m i t j a n ç a n t 
l ’ap l icac ió  de 
gunita en l’interior 
d’aquest per així evitar nous possibles 
despreniments, ja que actualment el túnel no 
presenta cap tipus de revestiment en la part 
interior. 
 
( Fotografies Osona.Com) 
 

En l’acta de la sessió ordinària 
celebrada a l’Ajuntament el dia 3 de 
juny de 2013 s’acorda aprovar la xifra 

resultant del padró d’habitants de Vilanova de Sau 
en data 01/01/2013 en 330 habitants.  

           Padró d’habitants de Vilanova  

Piscines municipals 2013 

ATENCIÓ 
Carretera tallada a partir del dimarts 23 de juliol 

De les 23:00 h a les 7:00 del matí 
Comencen les obres de consolidació del túnel 
de la Mina, es treballarà a la nit. 
  
El pas alternatiu, que estarà degudament 
senyalitzat, és per la pista forestal de Sant 
Llorenç al Gorg de Llitons, té una longitud de 
3.243 ml. 
 
El temps aproximat de les obres serà de dos 
mesos 

Delimitació de terme amb Masies de Roda 

Vilanova de Sau ha acabat de fer la delimitació de 
terme amb Masies de Roda amb la que es 
comparteix una única terme situada en el que seria 
el mig del curs del Ter en la intersecció amb 
Tavertet i Tavèrnoles. Donant així per finalitzades 
totes les delimitacions. La feina de camp i 
administrativa ha estat feta pels tècnics del 
Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya aprovat pel Ple en el mes de juny. 

Degut a la fruita d’aigua que hi va haver a la 
piscina en una de les canonades i molt propera a la 
que es va reparar fa dos anys, calia una solució 
definitiva. S’ha fet un túnel de formigó per on 
passen totes les connexions des de les màquines 
fins al vas de la piscina i els tubs de desguassos, 
per evitar que estiguessin en un sòl tou que 
provocava el trencament. De retruc s’ha aconseguit 
ampliar la zona de la terrassa del bar. 

Degut als diferents robatoris que van afectar 
diferents propietats d’aquest municipi i dels 
municipis veïns, l’alcalde convoca ràpidament una 
reunió on s’explica la situació amb els mossos 
d’esquadra i les mesures a prendre al respecte. La 
reunió es va fer el dia 6 d’abril, i pocs dies més tard 
hi havia detencions. També van assistir altres 
persones de municipis propers que s’havien trobat 
amb la mateixa situació de desprotecció. Sembla 
que la situació ha millorat però fa pocs dies es 
passejava pel poble una persona fent-se passar 
per instal·lador del gas butà.  
Alerta no baixem la guàrdia!  

L’esllavissada del túnel de la Mina provoca un 
accident a una veïna de Vilanova 

Reunió amb els veïns pels robatoris al municipi 

Estat en que va quedat el vehicle sinistrat 

Obres a la piscina municipal 

Ampliació de la zona de terrassa a la piscina municipal 



Acaba el curs i acaben els tallers de dinamització. 
La feina feta per les àvies ha estat extraordinària, 
la decoració de Nadal, les roses per Sant Jordi, les 
pancartes de la Fira d’herbes remeieres,  han estat 
algunes de les manualitats que Berta Caselles ha 
dirigit com sempre de manera exemplar, agraïm la 
col·laboració feta per al poble de manera totalment 
voluntària, bé amb algun esmorzar les hem obse-
quiat. Bon estiu i fins el proper curs. 

El dia 27 de juny es va fer una xerrada sobre: com 
prevenir els accidents a la llar, adreçada a la 
gent gran del poble. La conferenciant Ana Closas 
és tècnica superior de prevenció de riscos laborals, 
i va fer recomanacions i suggeriments importantís-
sims a l’hora d’evitar caigudes i altres accidents 
domèstics. La xerrada es va fer dins del Programa 
d’atenció a les persones i ha estat patrocinat per 
Diputació de Barcelona. 

El dia 16 de juny es va fer aquesta competició per 
primera vegada a la Comarca. Sortia del Pantà de 
Sau i acabava a la Plaça Major de Vic. És una dis-
ciplina esportiva que reuneix natació, ciclisme i car-
rera a peu. Una cursa diferent tant pel recorregut 
com per la bellesa del paisatge, feia més de 10 
anys que es perseguia poder fer la prova. 

Als nens guanyadors d’aquest any dels Jocs florals 
per Sant Jordi: Rumila, Toni, Matxei, Susana i 
Martí,  moltes felicitats els vostres cal·ligrames i els 
vostres dibuixos són fantàstics.  

Jocs florals a l’escola Finalitzen els talllers de dinamització  

 

1ª triatló d’Osona 
L’Ajuntament comparteix d’una caldera de     
biomassa amb l’Espai Natural 

Xerrada sobre accidents a la llar 

S’ha instal·lat una caldera de llenya als baixos de 
l’Ajuntament que donarà servei a les oficines del ma-
teix i al Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries 
Savassona. Serà finançada per Diputació, i            
l’Ajuntament només s’haurà de fer càrrec de les des-
peses d'acondicionament del lloc on s’ha de situar  i 
de les connexions ambdós edificis. 

Els nens disfressats de bandolers a la porta de 
l’escola provaven de fer tir amb arc. La setmana va 
ser dedicada a la figura dels bandolers i l’època en 
la que van viure, en acabar un Torna, torna 
Serrallonga va  acomiadar la diada. 

Caldera de llenya i dipòsit d’aigua  

 
 
 

L’associació 
de turisme de 
Vilanova de 
Sau, i l’empresa 
RS mapes han 
editat un mapa 
de la Vall de 
Sau Collsacabra 
en pocs dies estarà  
als vostres 
Establiments Turístics.  



 

 

 

         
 

21 d’abril. Celebració de la diada de Sant Jordi. Ricard 
Dilmé va presentar el tercer volum del seu còmic 
protagonitzat per Serrallonga: Els Angelets de la Terra. 

21 d’abril. Celebració de la diada de Sant Jordi. 
Presentació del Logotip dels 50 anys del pantà de Sau 
dissenyat per l’empresa Sotacingles SL. Aquest logotip 
distingirà tots els actes relacionats amb el cinquantenari 
que s’aniran desenvolupant durant tot l’any i fins a Sant 
Jordi del 2014, amb la publicació del llibre de Joan 
Lagunas. 

19 de maig excursió a l’Alt Penedès. Visita i degustació a 
les caves Torres de Vilafranca.  

19 de maig excursió de primavera. Visita al castell i ru-
nes d’Olèrdola. Dins del parc natural del mateix nom. 
Aquest indret ha estat ocupat des dels ibers pel seu ca-
ràcter de punt estratègic entre el Penedès i el massís del 
Garraf. Avui és un centre d’atractiu turístic. El grup de 
Vilanovins escoltava les explicacions de la guia. 

19 de maig excursió a l’Alt Penedès.  
Dinar al restaurant el Cim a Pacs del Penedès. 

23 juny. Revetlla, sopar i petards de Sant Joan a la pista 
Poliesportiva i camp de Fútbol. 

12 de maig 11ª caminada popular. Aquest any i amb mo-
tiu del 50è aniversari del pantà de Sau, la caminada del 
setembre s’ha canviat de data i a partir d’ara es farà a la 
primavera. La sortida es va fer des de la presa de Sau i 
es va enfilar fins els cingles de Tavertet, finalitzant al 
campanar de Sau. 



 

 

 

Exposició de la fira: “ 20 espècies vegetals de la Vall de 
Sau” a la sala Polivalent de l’Ajuntament 

Èxit total de públic i paradistes durant tot el dia, el bon 
temps va acompanyar la jornada, l’afluència de visitants 
s’estima en unes 2.500 persones. Vilanova ser portada 
del El 9 nou, el dilluns dia 3 de juny. 

2 de juny, aspecte del balcó de la casa de la Vila guarnit 
per les àvies del taller de dinamització així com les 
pancartes de benvinguda de l’entrada del poble. 

Una hora i trenta minuts va durar la conferència de 
Francesc Mauri, físic meteoròleg i divulgador que va 
omplir la sala Polivalent de l'Ajuntament. Va parlar de 
canvi climàtic i de com fer estalvi a casa. La participació 
del públic assistent i el dinamisme d’en Francesc van fer 
que fos el plat fort de la fira.  
 
L’exposició de 50 anys de l’Embassament de Sau i la 
retrospectiva fotogràfica es van fer a càrrec de 
l’Ajuntament, de l'Agència Catalana de l’Aigua, i de 
l’empresa Sotacingles SL. 

Ricard Berenguer creador del cartell de la fira recollint 
el premi de 75 euros que li entrega l’Alcalde Joan Riera i 
la regidora Mila Martínez. 

Aspecte de l’entrada del carrer Santa Maria punt de parti-
da de la Fira. Aquest any la majoria de parades es con-
centraven a la Plaça Major, de manera que la decoració 
del carrer Santa Maria es veia realment bonica.  

El concurs de rams espectacular per la qualitat i quanti-
tat. El de truites boníssim, el va guanyar Rupes Pons. 



SAU abans de SAU Cursets de pesca al Pont de Malafogassa  
 

 
 
 

Trobada Associació de Defensa Forestal  
de Vilanova de Sau 2013 

Organitzat per l’Agrupació de Pescadors de Vic, 
diumenge dia 16 de juny, es va celebrar el primer 
curset de pesca amb mosca i sense mort a la 
riera Major, més concretament, al Pont de 
Malafogassa. Es va arribar a una assistència d’una 
dotzena d’alumnes que van participar amb les 
classes audiovisuals, teòriques i pràctiques a la 
esplanada i a la resclosa. Posteriorment, havent 
dinat, es van lliurar els diplomes de participació i es 
va donar pas a l’última sessió de pràctiques al riu i 
es va fer l’acomiadament dels participants –una 
majoria de nens, joves i algun sènior-. El següent 
curset es va celebrar el dissabte 14 de juliol, l’alcalde 
Joan Riera va fer el repartiment de diplomes. 

 
 
 
 
El dia 15 de juny, a l’Hotel La Riba, va tenir lloc la  
trobada de l’ADF de Vilanova de Sau, amb la cele-
bració de l’assemblea de voluntaris, que tenia com a 
principal punt de l’ordre del dia, la renovació de la 
junta que es farà pública a finals d’any. Posterior-
ment, es va fer la comprovació, posta a punt i de-
mostració dels equips d’extinció, i es va finalitzar la 
trobada, amb un dinar. Es va lamentar l’absència del 
nostre coordinador Arnal, de baixa per un esquinç, 
desitgem que es recuperi aviat. 

Fèlix González 
Voluntari ADF Vilanova de Sau 

 

Foto:  Càmping el Pont 

Moment de la reunió a l’Hotel de la Riba de Sau 

 
Sau a la Setmana internacional  
d’Arxius d’Osona. 
El passat 7 de juny a l’Arxiu comarcal 
d’Osona es va fer una projecció públi-
ca de dos documentals sobre la Vall 
de Sau, sumant-se així als actes de 
commemoració del 50è aniversari de 
la construcció de l’embassament.  
 

L’alcalde de Vilanova, Joan Riera, va presidir la ses-
sió. El primer documental, titulat ‘Sant Romà de  
Sau’ (1955) va ser fet pel Doctor Cunill, el fotògraf 
senyor Jiménez i el Doctor Altés. Aquest film fou 
guardonat amb la medalla d’or i el premi extraordina-
ri en el Certamen Hispano Luso de cine amateur del 
centre excursionista de Catalunya l’any 1957. La 
pel·lícula fou presentada pel doctor Altés, el qual ha 
cedit a l’Arxiu una versió digital del document.  
 
El segon film projectat fou ‘El Pantà de Sau’ de 
Quirze Parés. Un documental compost de dues 
parts sobre el tram de la conca del riu Ter que va de 
Roda fins a la presa, abans i desprès de la construc-
ció de l’embassament. 
Joan Lagunas, estudiós de les obres de                     
l ’embassament, va aportar la contextualització histò-
rica de les dues filmacions. 

 
 

 
Des de l’Ajuntament de Vilanova s’està treballant 
per poder passar públicament aquestes 
pel·lícules als veïns del poble, per això es neces-
siten els permisos corresponents de les parts 
implicades. 
 
En l’exposició del Mirador de Sau es pot veure un 
altre film històric sobre la portada d’aigües Ter-
Llobregat i la construcció de la presa de Sau, 
aquest ha estat cedit per l’Agència Catalana de         
l’Aigua amb  ocasió del 50è aniversari. 

Foto: Fons Ajuntament 



Amb motiu de la celebració del 50è aniversari del tan-
cament de les comportes de la presa i embassament 
de Sau, des de l’Ajuntament s’estan promovent tot un 
seguit d’actes. La caminada popular del passat mes 
de maig ja en va formar part així ho anunciava la sa-
marreta i el recorregut al voltant de l’embassament.   
 

Ell dia 18 de juny els Conse-
llers comarcals van fer una 
visita a la presa acompanyats 
de l’Alcalde i del responsable 
de la presa Sergi Morilla. És 
la primera vegada que L’ACA  
obre les instal·lacions de la 
presa al públic des de fa 
molts anys. Tot i així es fan 
d’una manera restringida i 
amb reserva prèvia.  

El dia 28 de juny es va fer 
l’acte institucional amb la 
presència de l’Alcalde de Vila-
nova de Sau, Joan Riera, el 
director de l’Agència Catalana 
de l’aigua, Jordi Agustí, el Pre-
sident del Consell Comarcal 
Joan Roca, el secretari de Me-
di Ambient i Sostenibilitat, Jo-
sep Enric Llebot,  el represen-
tant de l’Espai Natural Guilleri-
es Savassona, Jordi Bellapart, 

van participat en l’acte commemoratiu, inaugurant l’exposició sobre 
els 50 anys del pantà a l’edifici del Mirador de la Presa. Aquesta ex-
posició fotogràfica ha estat preparada en col·laboració amb el Museu 
del Ter. L’homenatge al sr. Llansó, darrer ingenier de la presa, no es 
va poder fer degut a problemes de salut. Es va descobrir una placa 
commemorativa. Seguidament es va servir un piscolabis per l’Hotel de 
la Riba. Finalment es va fer i la visita a les instal·lacions de la presa. 
  
El dia 28 de juliol està prevista una arrossada popular a la zona del 
Campanar de Sau, que vol aplegar a totes les persones que d’una ma-
nera o altra han estat relacionades amb la Vall o la construcció del 
pantà. Els tiquets es poden comprar a l’Ajuntament a preu de 15 euros. 
Es farà un petit obsequi als participants.  Les visites a la presa cada 
dissabte des del dia 20 de juliol al 31  d’agost a les 11 del matí s’han 
de concertar al telèfon del punt d’informació  620131211. El preu és de 
3 € per persona. 

El concert d’en Pep Sala el dia 18 d’agost a 
la Plaça Major a les 18:30. Entrades anticipa-
des 12 euros, taquilla 16 euros el mateix dia. 
També per Internet a Codetikets; les activitats 
de descoberta d’un riu del Viu al Parc del dia 6 
d’Octubre al Pont de Malafogassa. Pa-
ral·lelament també s’estan preparant dos lli-
bres: un de retrospectiva fotogràfica d’a-
quests 50 anys  i un altra de tota la construcció 
i anècdotes de la presa de Sau de Joan Lagu-
nas, aquestes són algunes de les activitats que 
tenim preparades. 
Nou web: www.pantadesau.cat 

Visita dels consellers a les instal.lacions 

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:  
SENSE SERVEI 

juliol: 27 i 28 

octubre: 26 i 27 setembre: 28 i 29 

desembre:28 i 29 novembre: 23 i 24 

Avanç de festa Major  
 
Festa Major 2013 
 
Del 10 al 18 d’agost 
 
Vilanova de sau 

 

 

 

 

 

 

 

DISSABTE 10 D’AGOST 

II DISCO MÒBIL I FESTA D’ ESTIU AMB DJ’s  
22:00h/Piscines municipals  

  
DIMECRES 14 D’AGOST 

CERCAVILA I BATUCADA  
22:30h/Piscines municipals - l’Aj-

untament. 
 

DIJOUS 15 D’AGOST  
MISSA SOLEMNE  

10:00h/Església de Santa Maria  
HOMENATGE A LA VELLESA  
11:00h/Parc de l’ Església  

GRAN QUINA POPULAR  
18:00h/Pavelló  

 
DIVENDRES 16 D’AGOST  
II CAMPIONAT DE UNO  

11:00h/Ajuntament  
II OLIMPIADES BOGES  

17:00h/Pavelló, piscines i camp de futbol 
XXIV CAMPIONAT DE PARXÍS  
21:30h/Piscines municipals 

 
DISSABTE 17 D’AGOST  
ESPECTACLE INFANTIL 

12:00/ Pavelló 
 XXXIV CAMPIONAT DE TRUC PER PARELLES 

15:00h/Ajuntament 
GRAN BALL DE FESTA MAJOR 

22:30h/Pavelló  
 

DIUMENGE 18 D’AGOST 
XOCOLATADA 

9:00h/Plaça Serrallonga 
FI DE FESTA MAJOR 

CONCERT DE PEP SALA 
50È ANIVERSARI DEL PANTÀ DE SAU 

18:30/Plaça Major 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activitats de la celebració del 50è aniversari del Pantà  

Presentació de l’acte per  Joan Riera 



 
 
 
 

Últim poema d’en Fidel 
al butlletí 
 
Blau sobre blau 
Sota l’invisible 
Color del vent 
Un raig de lluna 
Travessa el cel  
Amb fina felicita rectilínia. 
Cau la penombra 
Sobre la blava 
Bogeria del mar. 
 
El silenci pensador 
De la nit bressola 
L'íntim vocabulari 
De les onades 
Petites gotes de llum 
Alliberades, 
Suspeses del cel 
Refermen l’estranya 
Permanència del temps 
 
Blau sobre blau, 
Entre el mar i el cel 
Una nova pàtria. 
 
Blau, sobre blau, 
Tot és incert, 
La vida passa. 
 
Nit de lluna 

Fidel Bofill 

 
Calendari d’estiu 

28 de juny celebració institucional 50è Aniversari   

28 de juliol arrossada popular 50è Aniversari 

Del 10 al 18 d’agost festa Major de Vilanova 

8 de setembre 30ª Travessa nedant al pantà de Sau 

21 de setembre Sardinada popular 

22 de setembre IV cursa de caiacs Racons del Bandoler 

6 d’octubre Viu el Parc al pont de Malafogassa 

 
L’artista de Vilanova de Sau, mort el 21 de maig, va ser proclamat el di-
mecres 12 de juny Osonenc de l’Any 2012 per votació dels lectors d’El 9 
Nou. El premi atorgat per Premsa d’Osona es va fer al casal de Gràcia 
de Manlleu, va ser recollit per la família.  
 
El dia 22 de juny es va 
fer un acte de comiat 
a la sala polivalent de 
l’ajuntament de Vila-
nova que va reunir 
més de 200 persones, 
entre elles amics, co-
neguts, poetes i artis-
tes, que van recordar 
el personatge polifacè-
tic i humanista que 
Fidel havia consumat, 
així com l’home incon-
formista, crític que va 
fer sempre allò que més li agradava: Pintar la vida en clau de bellesa. 
Amb música i cava tal i com ell havia deixat escrit, va cloure l’acte. 
 
El dissabte dia 13 de juliol se li va fer un emotiu homenatge a Latour de 
France on una plaça porta el seu nom: Place de Fidel Bofill i Bosch. 

Fidel Bofill, Osonenc de l’any 2012, comiat i plaça a Latour de France 

   Sabina, filla de Fidel  recordant el seu pare 

 
FIDEL BOFILL  I  BOSCH 

 
Ha mort el 21 de maig de 2013 
als 78 anys  
 
La família Bofill Vilamala mostra 
el seu més sincer condol. 
 
Vilanova de Sau  maig de 2013 
 

Comiat a la Sala polivalent de Vilanova de Sau 


