Pantà de Sau
Les Masies de Roda
Ubicació
Comarca:
Osona
Lloc/Adreça:
Les Masies de Roda, 08510.
Emplaçament:
El Pantà de Sau abasta tota la conca de riu Ter al seu pas per el
municipi de Les Masies de Roda.
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.98019
2.32877
444393
4647795

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08116-59
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
XX
1969
Bo
Legal
ZPR (POUM, DOGC 5163 de 1/7/2008)
Fàcil
Altres
Pública
Agència Catalana de l'Aigua, C/ Provença, 204-208, 08036
Barcelona
Jacob Casquete Rodríguez
dc., 12/05/2010 - 02:00

Descripció
El pantà de Sau és un embassament que pertany al riu Ter, creat per una presa situada al
municipi de Vilanova de Sau, i al peu de la serralada de les Guilleries, que s'estén pels
termes de Vilanova de Sau, les Masies de Roda, Tavertet i Santa Maria de Corcó, a la
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comarca d'Osona. En el cas del municipi de les Masies de Roda, la extensió del pantà
començaria des de el vessant occidental de la península de l'Esquerda fins al vessant
oriental de la península de Casseres, on té el límit municipal. Juntament amb el de
Susqueda i amb el del Pasteral, forma part d'un sistema de tres pantans que uneix la
comarca d'Osona amb la de la Selva. L'embassament té una llargada de 17 km. i 3 km.
d'amplada, amb una capacitat màxima de 177 hm3. La potència instal·lada és de 55 GW i la
producció de 85 MWh.
Observacions:
La ribera del pantà està gaudeix de la protecció ZPR (zona de protecció de la ribera)
recollida en l'art. 137 de les Normes Urbanístiques del POUM de Les Masies de Roda (text
refós 30 abril de 2008).

Història
El pantà fou bastit per la Hidroelèctrica de Catalunya SA a partir del 1949 aprofitant el congost
que hi ha passat el molí de Sau, on es construí la resclosa (260 m de longitud i 75 d'altura).
Finalment fou inaugurat el 1962 i va cobrir el poble de Sant Romà, les restes del qual,
especialment el campanar de l'església romànica del segle XI, són visibles quan el nivell de
l'aigua embassada és baix. Actualment, es permet la pràctica d'esports nàutics.
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