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1 METODOLOGIA 

1.1 Encàrrec 

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, dins el seu programa de suport 

al patrimoni cultural dels municipis de la província de Barcelona, manté de forma sistemàtica 

una política d’assessorament i cooperació en matèria de patrimoni cultural que es 

materialitza en l’establiment de convenis entorn la preservació del patrimoni. 

Aquesta entitat està desenvolupant des de 1998 un programa de col·laboració consistent en 

la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural dels municipis que ho 

sol·liciten i la seva valoració, permetent l’establiment de mesures per a la seva protecció i 

conservació, així com el planejament de la seva rendibilització social: els Mapes de 

Patrimoni Cultural.  

Arran de l’interès mostrat per l’Ajuntament de Vilanova de Sau en desenvolupar un 

programa d’actuació global dels elements patrimonials que es troben en el seu terme 

municipal, les dues institucions, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova de Sau, 

signaren un conveni per tal d’inventariar aquest patrimoni, l’objectiu del qual és l’elaboració 

de l’esmentat Mapa per tal de facilitar la gestió i conservació dels elements identificats, 

facilitar la presa de decisions en temes de planejament urbanístic, i en la planificació de la 

seva gestió, entre altres. 

La redacció del projecte ha anat a càrrec de Joan Casas Blasi, sota la supervisió tècnica de 

l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, a través del seu personal tècnic 

(Teresa Reyes Bellmunt i Maria del Agua Cortès). 

1.2 Agraïments 

En primer lloc aquests agraïments, tots ells en plural, van dirigits a totes aquelles persones 

que aprecien el municipi de Vilanova de Sau, i han contribuït a mantenir-lo viu. A tothom que 

n’han volgut saber alguna cosa més i també tota aquella gent que hi ha dedicat part de la 

seva vida, des dels seus habitants, als residents de cap de setmana i la resta de la gent que 

ha gaudit del seu entorn i de la seva història. 

Així, vull fer un primer sincer agraïment al regidor de cultura Joan Carles Rey i a tot 

l’Ajuntament per la informació, la paciència i la bona voluntat, i a la resta de regidors i 

treballadors municipals. Per a la realització del Mapa de Patrimoni s’ha comptat amb la 

col·laboració de nombroses persones, que des dels seus coneixements i experiències han 



VILANOVA DE SAU (Osona). Inventari Patrimoni Cultural. 

 4

facilitat la documentació i redacció d’aquest treball,  

També a totes les institucions que han permès accedir als seus fons documentals per 

completar l’estudi (Bisbat de Vic, Diputació de Barcelona, Museu Episcopal de Vic, 

Biblioteca Episcopal, Arxiu Històric i Comarcal d’Osona, la Direcció General de Patrimoni 

Cultural de la Generalitat de Catalunya...). Sense oblidar l’Oficina de Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona, que ha fet possible la realització d’aquest inventari. 

També cal fer extensiu aquest agraïment a totes les persones amb les que, al llarg d’aquests 

mesos, hem compartit converses i coneixements del municipi i ens han brindat la seva 

experiència personal. A totes elles, la meva sincera gratitud.  

 

1.3 Dates de realització 

La realització del present inventari es va iniciar el mes febrer de 2010, quan hi va haver la 

primera reunió amb l’Ajuntament de Vilanova de Sau, fins al mes desembre de 2010, 

moment del lliurament del primer esborrany de la present memòria que s’ha finalitzat el mes 

d’abril de 2011.  

El municipi de Vilanova de Sau és essencialment agrícola i ramader, i els camps de pastures 

i explotacions forestals són accessibles des d’una extensa xarxa de camins rurals, més o 

menys condicionats, alguns però poc senyalitzats. Aquest fet fa que la documentació i 

localització d’alguns elements encara sigui possible i per això en aquests moments, més que 

mai, és necessari recuperar tot aquell patrimoni susceptible de desaparèixer o restar a l’oblit. 

Cal assenyalar que el caràcter muntanyós del municipi ha marcat fortament l’assentament 

humà en aquest territori propiciant la creació d’unitats d’explotació agrícola-ramadera de 

gran entitat i molt disperses entre elles. L’abandó d’aquests espais, a partir del segle XIX, i 

les llargues distàncies entre els mateixos, han dificultat i afectat la memòria històrica dels 

diversos elements del terme. 

 El municipi gaudeix de nombrosos espais naturals i abundants boscos i pastures que 

permeten gaudir extensament de la natura. En alguns casos les dificultats per accedir a 

l’entorn més immediat d’alguns elements, com és el cas de les fonts o alguns masos 

allunyats, les converteix en espais poc freqüentats.  

Per aquest motiu la informació més costosa i alhora més preuada ha estat l‘obtinguda de les 
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dades orals facilitades pels informadors del municipi, tant per les seves experiències i la 

seva relació amb l’entorn que els envolta, com per les relacions que mantenen amb els seus 

veïns. La gent de tota la vida del Vilanova de Sau manté un fort arrelament a la terra fet que 

facilita el coneixement del seu territori i la seva història. 

 

1.4 Fonts Consultades 

Bibliografia 

Per a la recerca bibliogràfica es van consultar els fons de la xarxa de biblioteques públiques 

de la Diputació de Barcelona, els fons d’història local de la biblioteca de Vic, l’Arxiu Històric 

Comarcal d’Osona i l’Arxiu Episcopal de Vic, així com el Catàleg Col·lectiu de les 

Universitats Catalanes, la bibliografia existent en el mateix ajuntament i la cedida pel regidor 

de l’Ajuntament, el sr. Joan Carles Rey. Cal assenyalar que el municipi no gaudeix de cap 

volum editat sobre història del municipi. Aquesta consulta ha permès obtenir importants 

referències que han permès aportar valuosa informació a la recerca. 

Sobre la consulta realitzada cal destacar entre altres, els inventaris del Patrimoni 

Arquitectònic de Guilleries-Savassona, concretament a l’apartat que fa referència al muncipi 

de Vilanova de Sau, i l’Inventari de de Basses dins del Pla Especial i Millora de l’Espai 

Natural de les Guilleries-Savassona. En aquest apartat destaca també la consulta d’articles 

a nivell històric publicats a revistes comarcals com per exemple Ausa. També cal fer 

especial esment a les guies editades pel Servei de Parcs de la Diputació de Barcelona. El fet 

que Vilanova de Sau es trobi dins del Parc Natural de les Guilleries-Savassona fa que 

existèixin una gran diversitat de guies turístiques editades de patrimoni natural, cultural i 

arquitectònic, que faciliten la seva localització.  

De referència global s’ha consultat la Gran Geografia Comarcal de Catalunya i la Gran 

Enciclopèdia Catalana. Per al patrimoni religiós s’ha utilitzat el fons de l’Arxiu Episcopal de 

Vic i pels edificis monumentals com el Castell de Cornil, la Domus del Pi... s’ha consultat la 

bibliografia específica de la Catalunya Romànica i la col·lecció dels Castells Catalans així 

com alguns articles públicats en la revista comarcal Ausa.Finalment no més cal dir que tota 

aquesta bibliografia consultada es troba amb tot detall a l’apartat 5  de la present memòria.  

Arxius 

Per a la realització de les fitxes de l’inventari del patrimoni cultural no s’ha treballat amb la 
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documentació existent en els arxius documentals, ja que no és objectiu d’aquest estudi fer 

un buidat extensiu del seu contingut, però sí s’ha realitzat la consulta per a obtenir dades per 

el seu inventariat. 

Arxiu municipal  

L’arxiu municipal ha estat classificat per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de 

Barcelona dins del pla de suport als arxius municipals i s’efectúa el manteniment amb la 

col·laboració d’un arxiver itinerant. El seu contingut es pot consultar a través de la web:  

http://www.diba.es/opc/arxius/08038.asp.  

Arxiu Episcopal de Vic  

D’aquest arxiu cal destacar la recerca “on line” realitzada. No s’ha dut a terme un buidat 

exhaustiu de les fonts existents ja que no era objecte del present treball, tan mateix si que 

s’han consultat les entrades existents a Vilanova de Sau que es trobaven en línia: 

http://www.abev.net/. 

Dins d’aquest arxiu s’hi troben diversos fons: 

- Arxiu Parroquial de Vilanova de Sau. Conté unes diverses series documentals entre 

manuals, plecs de documentació i pergamins. La part històrica es guarda als Arxius de 

l’Església de Vic, Secció d’Arxius parroquials. Principalment es conserven els llibres de 

Baptismes, Confirmacions, Matrimonis, Defuncions, Consentiments i altres.  

- Arxius del Bisbat de Vic. Formats per l’Arxiu Capitular de Vic, Arxiu de la Mensa Episcopal, 

l’Arxiu de la Cúria Fumada i l’Arxiu de la Vegueria. 

- Arxiu Capitular de Vic. S’hi troben les sèries documentals més antigues en els calaixos 6 i 

9 de pergamins. Remarquem igualment el Liber Dotationum Antiquarum o cartulari de 

documents, de gran interès sobretot pels segles XI i XII.  

- Arxiu de la Mensa Episcopal. S’hi guarden les sèries de Visites Pastorals, on hi ha notícies 

d’estadístiques parroquials, sobretot del 1780 i 1855. 

- Arxiu de la Cúria Fumada de Vic. Arxiu de les notaries eclesiàstiques.  
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Arxius fotogràfics: 

Fons documental. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 

SPAL. 

Institut Cartogràfic de Catalunya. Cartoteca. 

Arxiu fotogràfic de l’Arxiu Històric Comarcal d’Osona 

 

Inventaris 

Com a béns inventariables, hem inclós, en primer lloc, tots aquells elements documentats 

per altres institucions i recollits en els següents inventaris: 

- Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (I.P.A.C.) de la Direcció General del 

Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 

Catalunya.  

- Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica (C.C.A.A.). Direcció 

General del Patrimoni Cultural. Departament de Cultura Generalitat de Catalunya. 

- Fitxes d'elements de l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. Centre de Promoció 

de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Departament de Cultura Generalitat de 

Catalunya 

- Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. 

- Arbres monumentals, inventari de patrimoni natural, espais naturals, etc. 

- Espais naturals (PEIN, Refugi de Fauna Salvatge i Hàbitats d’Interès Comunitari). 

La consulta d’aquests inventaris ha permès localitzar béns inventariats tant del patrimoni 

arquitectònic, com del patrimoni arqueològic així com establir les diverses classificacions i 

nivells de protecció tal i com queden expressades en aquest treball. 

 

Internet 

Són diverses les webs consultades que han permès extreure informació referent al municipi, 

algunes responent a bens públics i oficials que permeten fer consultes on line del contingut i 
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inventaris: 

Wes d’Institucions oficials: 

Ajutament de Vilanova de Sau: 

http://www.vilanovadesau.cat/ 

Consoricis túrístics: 

http://www.diba.cat/parcsn/parcs/index.asp?Parc=2 

http://www.saucollsacabra.cat/ 

Generalitat de Catalunya (webs de patrimoni i mediambent): 

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/ 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni 

http://www.gencat.cat/mediamb/pn/arbres/carbre01.htm 

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/espais_naturals/inici.jsp 

Webs de mediambient: 

http://www.creaf.uab.es/iefc/pub/regions/MenuEspeciesRF2.htm 

PatrimoNi cultural divers: 

http://www.firesifestes.com/Fires/F-Herbes-Vilanova-Sau.htm 

http://llbalasch.blogspot.com/search/label/Vilanova%20de%20Sau 

 

Planimetria 

La planimetria utilitzada és la que ha publicat l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Per al treball 

de camp, però, també s’ha utilitzat la planimetria facilitada per l’ajuntament. 

Pel què fa als mapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya s’ha treballat amb el plànol 

Comarcal d’Osona a escala 1:50000 i els de Vilanova de Sau a escala 1:5000 (fulls 294:97; 

294:98; 294;99; 294;100; 294:97; 295:98; 295:99 i 296:100) i 1:10000 (fulls 147:49; 147:50; 

148:49 i 148:50). 
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Mapa Editat per l’Espai Natural Guilleries-Savassona. Xarxa de Parcs. Diputació de 

Barcelona (Sense escala). 

 

1.5 Explicació de la fitxa i critèries de sel·lecció. 

Per a la redacció d’aquest estudi s’han establert un seguit de pautes de funcionament  que 

es basen en l’aplicació de determinats criteris per a l’inclusió d’elements. S'ha partit de 

l'ampli ventall dels elements escollits per ser inventariats i de l’exhaustivitat de la informació 

recollida. També s’ha seguit un criteri d’individualització de cada element que s'ha considerat 

rellevant pel seu valor material, col·lectiu o natural. També s’han tingut en compte tots 

aquells elements que són testimoni de l’ocupació humana del territori, tant per obtenir un 

panorama complert de l’assentament rural al municipi, com per permetre una aproximació a 

la realitat patrimonial del poble. 

Consideracions prèvies 

La redacció de les fitxes de l’inventari es fa d’acord amb la base de dades facilitada per 

l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Totes les fitxes s’ordenen en 

base el codi corresponent: 

Patrimoni Immoble: 

1.1.- Edificis 

1.2.- Conjunts arquitectònics 

1.3.- Elements arquitectònics 

1.4.- Jaciments arqueològics 

1.5.- Obra civil 

Patrimoni moble: 

2.1.- Elements urbans 

2.2- Objectes 

2.3.- Col·leccions 

Patrimoni documental: 
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3.1.- Fons d’imatges 

3.2.- Fons documentals 

3.3.- Fons bibliogràfics 

Patrimoni immaterial: 

4.1.- Manifestacions festives 

4.2.- Tècniques artesanals 

4.3.- Tradició oral 

4.4.- Música i dansa 

4.5.- Costumari 

Patrimoni natural: 

5.1.- Zones d’interès natural 

5.2.- Espècimens botànics singulars 

 

Els camps de la fitxa de la base de dades Acces que s’utilitza per recollir la informació, són 

els que a continuació s’esmenten: 

A continuació del codi hi ha el número de fitxa; aquest número respon a l’ordre de redacció 

de les fitxes i és totalment aleatori. Serveix per a la seva localització a partir dels índexs 

tipològics, onomàstics, etc. Seguidament s’indica l’àmbit al qual correspon la fitxa (patrimoni 

immoble, moble, documental, immaterial o natural). 

Per la denominació de cadascun dels elements inventariats s’ha optat, en els casos 

dubtosos, per donar-li el nom acceptat habitualment per la gent del lloc. On hi ha hagut més 

problemes ha estat en els noms d’algunes de les cases que per informació oral s’escriuen 

de diferent manera. Aquest és el cas de Tarradelles, Sobirana, etc. El problema ve quan en 

la planimetria conservada no hi consta el nom actual, sinó un altre topònim que ja estigui 

oblidat a la memòria popular. Per tant, és fonamental la casella següent d’ubicació on 

apareix l’adreça. 

Respecte la propietat cal recordar que en el cas dels camins sovint es confon la titularitat 
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pública o privada, i que aquests, malgrat ser privats, la majoria són d’ús públic. El mateix 

passa amb les fonts i les rieres. L’apartat de tipologia fa referència al codi de 

l’encapçalament. 

L’ús actual respon a la funcionalitat de cadascun dels elements fitxats. Pel que fa a les 

masies, cal fer esment de la diferència entre els termes “llogaters” i “masoveria”. Per motius 

de distribució de la població, molt diferents de l’època de creixement i de formació històrica 

dels masos, es dóna el cas força conegut de les persones o famílies que habiten en un mas, 

però que no tenen cap mena de relació amb les terres d’aquest. Usen el mas com a 

habitatge, igual que els masovers, però aquests darrers, a més, conreen les terres o les 

utilitzen com a pastures. Així mateix es dóna el cas dels masos que s’han abandonat, però 

que encara s’utilitzen les seves dependències, o part d’aquestes, com a granja o corral.  

A continuació es fa la descripció de l’element inventariat, on es detallen les seves 

característiques físiques. Per als edificis del patrimoni immoble s’intenta fer una descripció 

acurada, ressaltant aquells elements que poden ser definitoris d’un estil o d’una època i, 

alhora, s’intenta explicar l’evolució de l’edifici al llarg de la seva història. Per als elements de 

patrimoni moble es fa una breu descripció del conjunt. Per al patrimoni documental es fa una 

breu ressenya del contingut dels diversos fons inventariats. Pel que fa al patrimoni 

immaterial es proporcionen el màxim de dades obtingudes, ja sigui el text d’una llegenda o 

les referències orals transmeses. En darrer terme, per al patrimoni natural, es dóna una visió 

de conjunt en el cas de les zones d’interès natural i dades concretes pels espècimens 

singulars. A la descripció, doncs, és on es dóna el màxim d’informació de cadascun dels 

elements. 

Les observacions permeten afegir un text complementari a la descripció, ja sigui perquè se 

situa l’element en un context més ampli, fora dels límits del municipi, o bé es justifica la seva 

inclusió a les fitxes. També s’hi poden trobar altres aspectes que no queden prou reflectits 

en altres camps. Es fa referència a la cartografia utilitzada a l’apartat mapa. 

La base de dades permet qualificar l’estat de conservació de bo, regular o dolent, però es 

pot ampliar l’informació, fer alguna anotació específica o matisar el seu estat de conservació, 

utilitzant el camp que apareix a continuació, anomenat notes de conservació. Aquí es fa 

constar si hi ha hagut alguna restauració, les patologies que es poden observar, i alhora fer 

unes breus recomanacions de cara a millorar o mantenir la seva conservació. 

El camp de l’autor generalment queda buit ja que es desconeix l’autor de la gran majoria 

d’elements inventariats; es fa esment al mestre d’obres en el cas del retaule de Sant Isidre. 
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L’any és una altra de les dades difícils de complimentar; en alguns casos es cita la data que 

consta incisa en alguna llinda d’un bé immoble o bé la data de consagració de les esglésies 

quan es coneix, en el ben entès que ni una ni l’altra són necessàriament les dates 

d’acabament de la seva construcció. Als camps estil i època s’ha optat, en la majoria de 

casos, per unes fórmules determinades: “moderna”, “contemporània”, “baix medieval”, i les 

precisions cronològiques queden precisades a l’apartat segle. 

A l’emplaçament es descriu física i geogràficament el lloc on està situat el bé, o en el seu 

defecte, com arribar-hi, indicant les carreteres, punts quilomètrics, o distàncies. En els 

elements situats al nucli urbà aquest camp queda buit, ja que a l’apartat d’ubicació hi consta 

l’adreça. Pel que fa als masos i al patrimoni natural s’ha intentat donar el màxim d’informació 

que permetia l’espai reservat al camp de la fitxa.  

Els camps longitud i latitud s’han omplert amb les coordenades UTM obtingudes dels mapes 

de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que dóna 6 dígits per les distàncies est-oest (X) i 7 

dígits per la distància nord-sud (Y). L’altitud s’ha calculat per les corbes de nivell del mapa 

de Vilanova de Sau de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i de l’Editorial Alpina; l’escala 

utilitzada és de 1:40.000. 

Les opcions del camp accés són 5: fàcil, difícil, obert, restringit i sense accés. A l’apartat 

d’observacions s’ha intentat, quan així semblava necessari, matisar l’opció escollida. Cal 

tenir en compte que aquestes opcions fan referència a la possibilitat d’accedir a l’element 

inventariat, per exemple, en el cas de les cases, a que es pugui entrar al seu interior. 

Les fitxes associades relacionen diferents elements entre ells, ja sigui per proximitat física o 

per que formin part d’un mateix conjunt (com a exemple podem esmentar l’església 

parroquial de Sant Quirze i Santa Julita de Vilanova de Sau, alguns masos com la Roca o el 

Dalmau, etc.). 

A l’apartat d’història s’ha intentat recuperar tota mena d’informació històricarelacionada amb 

l’element, (els orígens, l’evolució i la història del bé, les diverses cites documentals, els 

antics propietaris, la cronologia, etc. En aquest camp cal assenyalar l’important aportació de 

la documentació altmedieval conservada, però també dels reculls històrics publicats per 

Imma Brunells.a la revista local  Vilanova de Sau. 

A la bibliografia hi figuren les referències bibliogràfiques emprades en la redacció de les 

fitxes (s’ha utilitzat el sistema americà) i en alguns casos s’han inclòs adreces electròniques. 

Quan un element està inclòs dins els inventaris de la Generalitat de Catalunya, s’especifica 
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de forma abreviada a l’inventari on està inclòs i el número que té en aquest inventari (Núm. 

Inv. Generalitat) i amb un “sí” la inclusió del bé en alguns d’aquests inventaris. Cal tenir 

present que aquests inventaris estan organitzats per comarques i per municipis, per tant 

“IPA01” fa referència a la fitxa número 1 del municipi de Vilanova de Sau a l’Inventari del 

Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Tot i que s’ha mantingut la numeració del IPA, aquest 

s’ha ordenat per ordre alfabètic. 

Les abreviatures proposades per l’Oficina de Patrimoni Cultural són les següents: 

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya I.P.A.C 

Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (Carta Arqueològica) C.C.A.A 

Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya I.P.E.C. 

Inventari de Patrimoni Industrial de Catalunya I.P.I.C. 

Altres (arbres monumentals, inventari patrimoni natural, espais naturals...) A especificar. 

L’apartat de protecció està format per dos quadres. En el primer l’Oficina de Patrimoni 

Cultural recomana que s’utilitzi alguna de les fórmules següents: 

Legal (protegit per algun tipus de mecanismes jurídic o administratiu) 

Físic (quan el bé està protegit mitjançant algun sistema de seguretat: alarma, tanca, 

vigilància jurada...) 

Legal i físic (quan reuneix els dos tipus de protecció alhora) 

Inexistent. 

En el segon quadre s’especifica, en cada cas, el tipus de protecció existent; si és legal es 

posarà la referència de la normativa, la figura de protecció (BCIN, BCIL,...), el reglament, la 

Llei, el Pla Especial, etc. que s’escaigui. En els casos de protecció física, el tipus de 

protecció (alarma, vigilància...). 

Pel que fa a la protecció legal dels béns del patrimoni immoble s’ha de fer una precisió: pel 

sol fet d’estar inclosos a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya no significa que 

tinguin cap mena de protecció legal. Aquest inventari es va fer els anys 1983-1984.  El 

mateix passa amb els jaciments, inclosos pel Servei d’Arqueologia a la Carta Arqueològica 

(Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya). Tot i així, es va recomanar als 



VILANOVA DE SAU (Osona). Inventari Patrimoni Cultural. 

 14

ajuntaments que, en el moment de redactar les normes subsidiàries dels municipis i en la 

redacció del Pla General, es fessin constar aquells elements patrimonials que consideressin 

rellevants dins el terme per tal de protegir-los (en el marc del planejament urbanístic) i 

assimilar-los com a BCIL (Bé Cultural d’Interès Local). 

En l’apartat següent figura l’autor de la fitxa, el professional responsable de la seva redacció 

i la data en que es va registrar cadascun dels béns inventariats (data reg.). S’ha creat un 

camp per complimentar una nova data quan es realitzin modificacions de la fitxa (data mod.) 

en una data posterior al lliurament de l’Inventari a l’ajuntament. 

Per l’elecció de les fotografies, fins un màxim de 3, s’ha seguit el criteri de mostrar el bé 

inventariat en el seu estat actual, mostrant aquelles parts que ens han semblat més 

interessants, des del punt de vista constructiu o, simplement descriptiu, o des de l’òptica de 

les patologies. També es poden incloure fotos històriques. Les imatges que es presenten 

són arxius amb extensió .jpeg, i el volum de cadascuna de les imatges és de qualitat alta. 

Les referències a les imatges que no han estat fetes per l’autor de les fitxes consten a 

l’apartat d’observacions. 

1.6 Metodologia de treball per fases 

El present treball s’ha realitzat segons l’ordre i les fases establertes per l’Oficina de 

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona que consisteixen, en primer lloc, en el buidat 

bibliogràfic, seguit del treball de camp i, finalment, en l’elaboració de les fitxes i la redacció 

de l’informe.  

Previament a l’inici dels treballs es realitzà una primera reunió amb els tècnics de la 

Diputació de Barcelona i  part dels regidors de l’ajuntament. Aquesta primera presa de 

contacte fou útil per iniciar les línies de recerca ja que es proporcionà un primer llistat 

d’elements que caldria tenir en compte. 

En aquest primer estadi del treball, es va fer una primera avaluació de les complicacions que 

es podien presentar en cadascuna de les fases. Vist el poc volum de fons bibliogràfic i les 

dificultats inherents al treball de camp (edificis tancats, dificultat per a trobar els propietaris o 

llogaters i lentitud a la hora de realitzar les entrevistes) es va optar per realitzar de forma 

més o menys simultània totes les fases per a poder avançar. Així doncs, durant la realització 

del treball però, s’han anat compaginant les diverses fases proposades, la recerca 

bibliogràfica i d’informació s’han anat intercalant amb el treball de camp i l’elaboració de les 

fitxes. Alguns dels punts de la memòria també es varen redactar alhora que s’omplien les 
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fitxes.  

 

Buidat bibliogràfic 

Els fons bibliogràfics referents al Vilanova de Sau són escassos i dispersos. Cal dir que les 

obres monogràfiques públicades no són abundants, i es centren principalment en articles, 

majoritariament científics i referents a les diverses actuacions arqueològiques realitzades al 

municipi, públicats en revistes especialitzades.  

Es van consultar les dades dels fons continguts a les bases de dades de la xarxa de 

biblioteques públiques de la Diputació de Barcelona i de la Biblioteca de Catalunya; també 

es va consultar el fons del Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes; i el fons de la 

Biblioteca Episcopal de Vic. Un cop feta la consulta es va procedir al buidat de la bibliografia 

que podia ser útil per a la realització de l’inventari.  

En aquesta primera fase, també fou molt important l’aportació del regidor de cultura de 

l’Ajuntament de Vilanova de Sau el Sr. Joan Carles Àlvarez i pels tècnics del mateix 

concistòri, els quals van fàcilitar l’accés a les bases de dades de l’ajuntament i als diversos 

inventaris realitzats per part de l’Àrea d’Espais Naturals del Servei d’Acció Territorial de la 

Diputació de Barcelona i als quals s’ha fet referència en els apartats anteriors. 

 

Treball de camp, recollida de dades 

La recollida de dades va passar per diverses fases d’actuació. En un primer moment es 

dugueren a terme diverses reunions amb el mateix regidor de cultura, que al mateix temps 

era gran conìeixedor del territori i disposava de molta informació corresponent al punt de 

més interès. Després d’aquestes trobades, es van establir les bases del que havia de ser la 

recerca. En reunions posteriors es va delimitar l’interès de certs elements, i quins d’ells 

havien de ser inventariats i quins no. 

En primer lloc es va observar que l’existència de gran quantiat de masos als quals era 

necessari prestar una especial atenció. Així doncs es va optar per realitzar la documentació 

de tots els masos i construccions rurals que s’havien documentat prèviament, aquesta visita 

prèvia va permetre valorar els punts i comprovar l’existència o no d’altres elements que 

poguessin ser d’interès. A partir d’aquí es realitzà un llistat dels elements més interessants i 
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es tornà als punts per tal de comprovar i documentar la seva rellevància a nivell cultural. 

D’aquesta primera visita als masos, van poder-se documentar altres elements per exemple 

els com rellotges de sol situats a les façanes dels edificis. Per completar l’apartat del 

patrimoni arquitectònic es procedí a la documentació d’aquells edificis amb especial 

significació històrica que es trobaven a l’interior del nucli urbà, que en el conjunt total 

representen una petita part en comparació al volum d’elements situats fóra del núcli.  

Dins d’aquest conjunt de visites a le zones rurals del terme, s’aprofità també per documentar 

les esglésies, ponts, i jaciments arqueològics. 

El fet que Vilanova de Sau es trobi dins d’un Espai Natural fa que el gruix dels elements que 

fan referència al patrimoni natural tinguin una gran importància i significació. Per aquest 

motiu, un cop finalitzada la recollida de la major part de dades del patrimoni immoble es 

passà a la recopilació de dades del patrimoni natural. A molts dels punts que calia citar, 

l’accés amb vehicle no era possible de manera que s’havia de fer una petita excursió fins el 

lloc. En ocasions aquesta caminada era més llarga que en d’altres, per tant la recollida 

d’informació es feu més lenta. 

Finalment algunes de les visites i entrevistes es van repetir, alhora que se’n feren de noves 

arrel de les dades que s’havien anat recollint durant el treball realitzat. 

S’han recollit dades orals. En diverses ocasions s’han hagut de repetir algunes de els 

entrevistes realitzades per obtenir la confirmació d’algunes de les dades facilitades 

anteriorment. Moltes d’aquestes entrevistes s’han allargat en el temps degut a les ganes 

d’explicar els coneixements dels quals disposaven les persones entrevistades. També hi ha 

hagut certa dificultat de coincidir en dies i hores alhora de trobar-nos amb ells, fet que en 

ocasions ha obligat a posposar algunes entrevistes diverses vegades. 

 

Treball de gabinet, elaboració de fitxes i de l’informe 

El treball de gabinet es va intercalar amb el treball de camp. S’anaven omplint les fitxes a 

mesura que es tenien dades i paral·lelament es feia la cerca amb temes relacionats amb 

legislació, protecció legal, dades econòmiques i socials del municipi, plans estratègics i de 

sostenibilitat, boscos, biodiversitat, cartografia, etc,. També s’avançava en l’elaboració de la 

cartografia digital que apareix a la base de dades. 

També durant aquesta fase, mentre s’anaven, omplint els registres apareixien dubtes 
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relacionats amb temes de propietat, protecció legal, etc. que feu que en més d’una ocasió 

s’haguessin de repetir i completar treballs corresponents a les fases anteriors. 

La realització de l’inventari ha seguit un procés, que en ocasions s’ha allargat excessivament 

en el temps, les raons han estat diverses, en algunes ocasions les dificultats per accedir al 

lloc amb vehicle o fins i tot per localitzar-lo ja que les referències de les quals disposavem no 

eren del tot exactes, en d’altres ha estat difícil concretar algunes visites i reunions, finalment 

però es feu entrega d’un primer esborrany, tot seguit s’hi proposaren un conjunt de 

correccions que foren incorporades fins a l’entrega de la memòria definitiva. 

El procés de redacció de la memòria i la realització de l’inventari present, han seguit uns 

passos ben establerts que es detallen a continuació: 

- Consulta de la informació bibliogràfica i d'obres de caire general (Gran Geografia Comarcal 

de Catalunya, Catalunya Romànica, Gran Enciclopèdia Catalana...). 

- Consulta de centres de documentació i informació (vegeu més amunt).  

- Reunió amb els responsables de l’ajuntament que van aportar noves fonts d’informació,  

- Estudi de la planimetria, que va permetre un primer acostament geogràfic al municipi. 

- Treball de camp. Aquest consisteix en una primera elaboració de la informació referent als 

elements mereixedors de fitxa, així com la visita a tots els elements i el seu registre 

fotogràfic. 

- Consulta als informants especialitzats (tant per tractar aspectes de situació geogràfica, com 

de suport fotogràfic i aspectes més etnològics). 

- Processament de la informació i treball de gabinet. 

- Nova lectura i ampliació de les consultes. 

- Redacció de les fitxes de la base de dades; tractament i escaneig de diverses fotos i 

imatges juntament amb els plànols. 

- Repàs de les fitxes elaborades i acabar d'omplir els espais buits (camps sobre el propietari 

i adreça,...). 

- Gravació del fitxer de la base de dades i la memòria en un CD. 

- Lliurament provisional del CD , amb les fitxes i la memòria, a l’OPC de la Diputació, que 
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procedeix a la seva correcció i supervisió. Un cop corregit, retorn a l’autor. 

- Correcció per part de l’autor, i lliurament definitiu a la Diputació, que el lliurarà a 

l’Ajuntament. 

 



VILANOVA DE SAU (Osona). Inventari Patrimoni Cultural. 

 19

2 DIAGNÒSTIC 

2.1 Consideracions prèvies 

Aquest inventari o Mapa de Patrimoni Cultural ha estat realitzat per encàrrec de l'Oficina de 

Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, a petició i en col·laboració amb l'Ajuntament 

de Vilanova de Sau, per a realitzar un recull del patrimoni local d’aquest municipi. L’origen 

del treball es troba en l'interès del poble, manifestat per les seves institucions, per donar a 

conèixer i potenciar el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural d’aquest 

terme municipal de la comarca d’Osona. 

El Mapa del Patrimoni Local de Vilanova de Sau ha consistit en documentar i en donar alta a 

tots els elements d’interès patrimonial compresos dins el terme municipal de Vilanova de 

Sau, seguint els criteris establerts per la citada Oficina. Tots els elements han estat agrupats 

per ens patrimonials i, dins dels mateixos, ordenats en grups tipològics en base un treball 

previ de documentació existent sobre el municipi, un treball exhaustiu sobre el terreny i un 

posterior treball de gabinet. 

Aquest estudi s’ha d’entendre com una font d’informació bàsica per permetre la recollida 

sistemàtica d’aquells elements que s’han preservat del passat o s’han incorporat 

recentment, i que han esdevingut un referent per ajudar a definir el tarannà i el territori d’una 

comunitat. Així, no tan sols es recullen aquells béns patrimonials immobles (edificis, conjunts 

arquitectònics, elements arquitectònics o jaciments arqueològics), mobles (elements urbans, 

objectes, col·leccions), del patrimoni documental (fons d’imatges, fonts documentals i fons 

bibliogràfics) o del natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars) que 

conformen un municipi; sinó que també s’han inclòs tots aquells elements del patrimoni 

immaterial (manifestacions festives, tècniques artesanals, tradició oral i música i dansa), 

més subjectes a les variacions culturals. 

El treball, doncs, ha de permetre la identificació, la classificació i la descripció dels elements 

del patrimoni cultural que existeixen i caracteritzen un territori de 59 km2 i, sobretot, la seva 

gent, uns 336 habitants (2009). 

La funció principal de l’inventari és el de ser una eina bàsica de treball tant municipal com 

més general, que pot ser ampliada i utilitzada com a base per a nous estudis, adreçada al 

municipi, els seus habitants, i tota la gent que es vulgui documentar sobre Vilanova de Sau. 

Una plataforma tant per poder realitzar tasques d’investigació i protecció (històrica, 

etnològica, natural...) com per la gestió, difusió i informació del patrimoni local, essent 
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sobretot una font de coneixement de múltiples vessants. 

2.2 Introducció sobre el marc geografic i el medi físic 

El terme de Vilanova de Sau és de 58,13 Km2, comprèn la major part de l’antiga demarcació 

de Sau  a la vall del Ter, que completava l’antic municipi de Queròs agregat a mitjans del 

segle XIX a Sant Hilari Sacalm.  

Disposa d’una situació privilegiada, a llevant de la comarca d’Osona, envoltat per un entorn 

natural de primer ordre com les Guilleries i les eves cingleres dins de l’Espai Natural de 

Savassona. El municipi té com a límit nord el muncipi de Tavertet, a llevant Rupit i Pruit així 

com Sant Hilari Sacalm ja a la comarca de la Selva, a migdia termenja amb Espinelves i al 

sud-oest amb Sant Sadurní d’Osormort, finalment a la part més occidental s’hi troben els 

municipis de Tavèrnoles i Masies de Roda.   

El poble de Vilanvova de Sau té un sòl accès per carretera que comunica amb els veïns de 

Folguereoles, Calldetenes i Vic. És tracta de la N-141d que actulament perment arribar fins 

l’ambassament i la Central Hidroelèctrica. Des del poble de Vilanvova en surten diverses 

pistes forestals més o meny arrenjades, algunes d’elles fins i tot asfaltades, que comuniquen 

amb diversos nuclis o sectors de municipi com Sant Andreu de Bancells, Sant Pere de 

Castanyadell o San Romà de Sau Nou. L’accés als muncipis veïns de Rupit i Pruit, Sant 

Sadurní d’Osormort i Sant Hilari Sacalm és pot realitzar per mitjà de pistes forestals, de les 

quals tan sols que la que arriba a Sant Sadurní, passant pel Pont de Malafogassa es troba 

esfaltada. A Tavertet també existeixen camins que hi arriben en aquest cas però l’accés és 

més dificultós ja que tan sols si pot arribar amb un vehicle tot terreny o bé a peu. 

El muncipi de Vilanova de Sau presenta diversos nuclis de poblament, el més important i 

principal és el que format entorn l’església de Santa Maria, construït incialment a l’entorn 

d’un carrer estret format a aprtir del segel XVIII moment de màxim creixement de la població. 

Un segon nucli és el de Sant Romà de Sau edificat a partir de 1951 quan s’inciaren les obres 

de construcció de l’embassament, ell lloc forma part, actualment, d’un petit nucli residencial 

tot i que la major part de les cases edificades han estat abandonades. Sant Pere de 

Castanyadell rep el nom de l’antiga parròquia, és troba al sector meridonal de terme al qual 

s’hi accedeix pel Pont de Malafogassa. El nucli de Sant Andreu de Bancells també és 

anomenat així per degut a l’antiga parròquia, és troba a la part més oriental i pateix un agut 

procés de despoblament. Finalment cal fer esment de la gran quanitat de masies dispesres 

que es troben dins el municipi de Vilanova. És tracta d’un poble amb una gran quantitat de 

poblament dispers estructurat entorn a aquests masos, alguns d’ells formant part d’aquests 
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nuclis que s’han esmentat. 

L’ecònomia del municipi, tot i la seva gràndaria en nombre de terres, no és besada en 

conreu, el principal motiu és la gran importància del terreny forestal. El nombre de terres 

llaurades el 1989 ere de 176 ha. fet que representava un 3% del total de la superfície del 

Vilanova. Les pastures han estat una part molt més important amb un total de 26 ha, tan 

mateix les terrres forestal representen un 66% del total amb unes 3877 ha del muncipi.  

La ramaderia, doncs, té una certa importància dins del conjunt de la productivitat d’entra la 

qual cal destacar la producció de bestiar porcí en primer lloc i oví i boví tot seguit, cal afegir-

hi el sorginement d’una petita indústria paral·lela amb els derivats d’aquests animals, 

sobretot dels productes làctics. 

La principal activitat indústrial respon a la producció d’energia elèctrica de la central de 

Pantà de Sau. Des de la construcció de l’embassantment a la segona meitat del segle XX la 

central hidroelèctrica inicià el seu funicionament i s’ha convertit en un dels principasl eixos 

econòmics i industrials del muncipi. 

Un altre sector econòmicament important pel municipi és el turístic on el paper que ha jugat 

la construcció de l’embasssament també ha estat clau, perquè ha ajudat al sorgiment de 

diverses activitats lúdiques al seu entorn així com la consolidació d’un petit sector de 

restauració i de cases rurals. Cal dir que l’entorn natural on es troba i el patrimoni cultural de 

l’entorn han estat també un factor que ha ajudat a la consolidació d’aquest sector. 

El muncipi té poca activitat a nivell comercial, ja que no disposa de mercat setmanal, tot i 

que al 1992 es creà una Fira de Plantes que encara avui és vigent i amb mostres de gran 

activitat i acceptació. No són abundants els comerços a excepció d’algun petit establimenent 

de comestibles i herbes remeieres, tampoc disposa de caixes d’estalvi. En quant a serveis hi 

ha un centre d’ensenyament i una oficina d’informació de l’Espai Natural Guilleries-

Savassona que depèn de la Diputació de Barcelona. 

Vilanova de Sau es troba dins d’un gran espai natural, actualment reconegut, és l’Espai 

Natural de les Guilleries-Savassona, el qual és un nexe d’unió natural entre el Mediterrani i 

el paissatge més centreeuropeu.  

L’entorn natural privilegiat i de primer ordre on es troba el municipi té dos sectors clarament 

diferenciats: el primer que s’aboca a la vall de Ter, on s’hi trobava l’antic poble avui cobert 

sota les aigües del pantà i el segon que s’extén per la gran pendent que conformen el sector 

muntanyós de la Gavarra fins a la vall baixa de la Riera Major. 
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La Riera Major és un dels principals recursos hídrics que formen part del municipi. El 

travessa de sud a nord i drena la vall baixa de la riera. Finalitza el seu curs al riu Ter un cop 

passat l’embassament. La riera però també rep nombrosos afluents que conformen una 

xarxa de recs i rieres prou important. Per ponent rep el torrent de la Font de Martí i per 

llevant la riera de Castanyadell i la de Can Faire. 

Tan mateix el principal recurs hídric és el que forma el riu Ter que creua el terme d’oest a est 

i que s’atura a la vall en un gran pantà construït entre al dècada dels 50 i 60. Aquest 

embassament ha configurat durant anys la imatge més significativa del poble.  

El Pantà de Sau entra en una petita part fins al terme de Roda de Ter. Té uns 17 km de 

llargada i una amplada variable que pot arribar a superar els 3km en alguns punts. Aquest 

pantà ha suposat una gran transformació pel municpi en tots els aspectes, tan socials, 

econòmics, demogràfics i paissatgístics. Fou construït aprofitant la depressió situada entre la 

cinglera de Tavertet i la seva continuació, la serra de les Gorgues i el massís de Sant Pere 

de Casserres. La seva capacitat és de 177 milions de m3. La resclosa té 75m d’alçada i uns 

260 de llargada. L’inici de les obres foren a càrrec de la companyia Hidroelèctrcia de 

Catalunya i el 1963 finalitzaren amb la seva innauguració. Aquesta obra constitueix una gran 

font d’energia elèctrica, però alhora regula les aigües del Ter i cedeix un canal de 8 m3/s per 

a l’abastament d’aigua a la ciutat de Barcelona. Contrariament el municipi de Vilanova no 

consumeix l’aigua del Pantà sinó que pren l’aigua d’una resclosa situada a la Riera Major. 

El clima és propiament mediterrani de muntanya amb una tendència a continental. Amb 

oscil·lacions de temperatura entre hivern i primavera força brusques, a l’hivern les glaçades 

es produeixen sovint, tot i que la mitjana és d’uns 4º, al juliol la temperatura mitjana és d’uns 

22º i pel què fa a la mitjana de la temperatura anual és d’un 11º.  

A nivell pluviomètric les precipitacions anuals poden arribar a superar els 900mm. Tal i com 

és costum als climes mediterranis, les estacions de privamera i tardon solen ser quan 

s’acumula més pluja, entre uns 200 i 250 mm. L’hivern és l’estació més seca amb una 

mitjana d’entre 100 i 150 mm. 

La vegetació és un clar indicador del clima de la regió. Existeixen diverses zones clarament 

diferenciades, per una banda fins a unes alçades d’entre 500 i 600 metres predomina la 

vegetació euro-siberiana caracteritazada per bosc de roure martinenc (Buxo-Quercetum 

pubescentis). A la part més oriental, predomina l’estatge eurosiberia de vegetació 

mediterrania amb arbres com l’alzina muntanyeca (Quercetum mediterraneo-montanum). És 

a partir d’una alçada de més de 600 metres i sobretot a partir dels 900 metres on trobem 
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aquests ecosistemes i on la roureda pràcticament desapareix. 

Les cingleres d’aquest indret són característiques amb grans contraforts. El massís de les 

Guilleries  que davalla cap a l Riera Major i la Vall de Sau, està constituït per roques 

paleozoiques com el granit i les pissares. La facilitat d’erosió d’aquests materials conforma 

relleus arrodonits. Els cingles de Tavertet  és un segon eix d’espedats que tanquen el curs 

del riu Ter i del pantà. Es formaren uns seixanta cinc milions d’anys enrera, en el període 

eocènic, són doncs unes formacions relativament modernes geològicament parlant. La seva 

formació es produeix a partir de la sedimentació successiva de materials que és observable 

avui a la cinglera amb la distinció de bandes de colors segons la seva naturalesa: margues 

conglomerats, calcàries, etc. 

2.3 Introducció sobre el poblament, l’estructura econòmica i les comunicacions 

Situació general del poblament 

El terme municipal de Vilanova de Sau està format per sectors ben diferenciats, formats per 

terres de les antigues parròquies de Vilanova de Sau, Sant Romà de Sau, Sant Pere de 

Castanyadell  i Sant Andreu de Bancells. També cal fer referència al poblament dispers amb 

un nombre de masos ocupant gran part del territori. 

Nucli de Vilanova de Sau. És format per dos petits agrupaments que es troben pràctiament 

units per les edificiacions més modernes. A la part més oriental del nucli s’hi troba l’esglesia 

de Santa Maria de Vilanova, citada als documents des del 1040, tan mateix l’edifici actual és 

força renovat i de l’església romànica conserva l’absis i algunes parets laterals. Des del 

segle XVIII, moment de màxim creixment de població, es forma el primer agrupament de 

cases, al llarg d’un camí o call, actual carrer de Santa Maria. Gran part de les cases que es 

conserven encara disposen de les llindes i marcs típics de pedra. Al seu voltant s’hi ha anat 

construïnt noves cases més modernes, formant segones agrupacions de cases. 

Sant Romà de Sau. L’antic poble de Sau que avui resta sota les aigües del pantà, es forma 

al redós de la parròquia de Sant Romà, documentada des de la seva consagració el 1062. 

La punta del campanar es pot observar actualment encara amb el pantà ple i s’ha convertit 

en una imatge caracterísitica del municipi. A partir del 1951, amb la desaparició de l’antic 

poble, es bastí una segona esglèsia de Sant Romà dissenyada per l’arquitecte J. Periques a 

un petit turó prop de la resclosa. Aquest lloc forma ara un petit nulci residencial, actualment 

deshabitat, on també hi ha una caserna de la guàrdia civil.  
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Sant Pere de Castanyadell. Aquesta parròquia es troba documentada des de 1099. L’edifici 

fou posteriorment modificat ja al segel XVIII i també al XIX. Es troba situada a la dreta de la 

Riera Major, al sector més meridional del terme. Importants masos en formen part, Riber, La 

Noguera, el Regater, el Monnar, i també el mas Tortadès, que actulament s’ha convertit en 

una important zona d’explotació de vivers de plantes, avets, etc. 

Sant Andreu de Bancells. Aquesta parròquia es documentada del 1101. Conserva gran part 

de la seva estructura romànica, amb l’absis d’arquacions ceges d’estil llombard. Encara avui, 

es celebra un aplec al més de novembre. Es troba situat al sector oriental del temre, a una 

alçada d’uns 927 metres aproximadament. Al seu voltant s’hi bastí una gran rectoria, 

actualment amb funcions de casa rural, altres masies importants que es troben al seu terme 

són mas Bancells, tan mateix el despoblament de la zona és intens, tal i com passa en altres 

masos del municipi, tot i que algunes masies han estat reformades com a segones 

residències, o bé com a cases rurals. 

El poblament és dispers. El terme de Vilanova de Sau és molt extens i situat en un àmbient 

eminentment rural fet que fa que existeixin grans masies dispereses al llarg del territori. Així 

doncs, fóra dels nuclis anterioment citats cal tenir present la importància d’aquesta xarxa de 

masos que han ajudat a configurar i estructurar el territori del municipi. Tot i que actualment, 

molts d’aquests edificis han perdut la seva funció agricola-ramadera per convertir-se en 

habitatges estacionals de segona residència, alguns d’ells mantenent la seva economia 

ramadera. D’entre els masos importants cal esmentar la Font, el Bruguer, l’Arboç, Can 

Panissers, etc.  

 

Anàlisis de l’estructura socioeconòmica i de comunicacions 

Vilanova de Sau presenta una dinàmica de poblament establerta a partir d’unes condicions 

econòmiques, geogràfiques i polítiques específiques, però alhora compartides amb altres 

municipis catalans. Després d’uns anys de lent però progressiu augment de la població, 

aquesta es troba en una dinàmica de creixement accentuat, tan mateix el context econòmic 

general ha frenat significativament el creixement urbanític globla dels anys anteriors.  

Al fer un balanç de l’estructura de la població de Vilanova de Sau podem remuntar 

documentalment als censos conservats a partir del segle XIV. A partir d’aquests i de la 

documentació medieval s’intueixen dos moments d’augment demogràfic, un inciat als segle 

XV i fins al XVII i l’altre a des de finals del XVIII fins a mitjans segle XIX. Quan s’iniciarà un 
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progressiu descens. 

Segles XIV i XVII: Segles XVIII i XIX: 

1497: 43 famílies 

1515: 45 famílies 

1626: 88 famílies  

1687: 129 famílies 

 

1717: 450 persones 

1787: 893 persones 

1857: 1138 persones 

1860: 1105 persones 

1877: 859 persones 

1900: 727 persones 

 

Durant la primera meitat del segle XX, es pot considerar que Vilanova de Sau retorna a  una 

fase de creixement, que es trenca a partir de la construcció de l’embassament a la dècada 

dels anys 60. Des d’aleshores el muncipi s’ha vist immers en una constant devallada de 

població  que s’ha anat recuperant, però lentament als darrers anys fins a la situació 

d’estancament actual. La recuperació d’alguns masos dispersos com a segones residècies o 

bé fent que alguns propietaris hi retornin adaptan-los per a turisme rural, ha contribuït a no 

afavorir el descents de població als darres anys. 
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Evolució de la població al segle XX. Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Aquest estancament actual de la població, documentat en el gràfic anterior, respon a 

l’estabilització de part de la gent de les urbanitzacions, que decideix empadronar-se al 

mateix municipi i establir la residència oficial al poble. En aquest context de creixement cal 

contemplar el percentatge de població nascuda al municipi, que aquest tot i ser escàs, es 

troba en una dinàmica ascendent, com a la resta de municipis catalans, a causa de 

l’estabilitat econòmica viscuda als darrers anys i la quota de reproducció de la generació del 

“baby boom” nascuts als anys 70 del segle XX.  

Aquí la presència d’estrangers és molt reduïda i per tant molt poc significativa a l’hora de 

tenir en compte a l’hora de fer valoracions sobre l’augment de població.  

0

50

100

150

200

250

300

350

1991 1996 2001

anys

Catalunya

Estranger

Estat

 

Lloc de naixement 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (2006). Ruta: Estadística bàsica territorial. 

La dada de residents estrangers és, en percentatge, de les més baixes de les registrades a 

la comarca d’Osona i a Catalunya en els mateixos anys, essent pràctimanent nul·la, així 

tenim que la immigració de fora de l’estat espanyol que es registra és pràcticament 0 tal i 

com s’observa al gràfic següent: 
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Per explicar aquesta falta d’immigració estrangera, que contrasta amb la resta de la comarca 

cal partir  de diversos factors relacionats amb l’oferta de llocs de treballs. En primer lloc, cal 

esmentar una xarxa de comunicacions incompleta i una orografia que fa que la 

industrialització a Vilanova de Sau no es trobi assentada al municipi. Aquest fenomen 

comporta la manca de llocs de treball fruit de la industrialització i l’absència d’empreses, a 

excepció ocasional del treball temporer en el sector primari en tasques agrícola-ramaderes 

(jornalers, o masovers), o en el sector terciari, en tasques de serveis (feines domèstiques, 

vigilància, turisme, hosteleria, etc.).   
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Les característiques del municipi, com es pot veure a la gràfica anterior, no afecten els 

sectors d’activitats dels diversos residents. Així, doncs, el sector serveis ocupa a un conjunt 

important de la població, juntament amb la indústria. Des de la construcció de 

l’embassament de Sau s’ha desenvolupat una econòmia basada tan en activitats turístiques, 

com per exemple l’hosteleria, residències rurals, activitats de lleure, etc. Així mateix la 

Central Hidroelèctrica també és un sector imporant d’ocupació. Cal tenir en compte també 

que la creació de l’Espai Natural Guilleries-Savassona ha comportat una inversió de 

l’adminstració que afecte el sector terciari. Cal veure el descents que es produeix en ell 

sector primari, representat per l’activitat agrícola-ramadera, així com la construcció afectada 

notablement per la crisis dels darrers anys. Aquestes darrers percentatges contrasten amb 

les dades de 20 anys abans, quan el sector predominat era el primari seguit de la 

construcció, i en menor mesura la indústria i els serveis. Malgrat tractar-se d’un municipi 

eminentment rural, l’activitat tradicional, es veu greument afectada i moltes explotacions 

agrícoles han anat desapareixent, tot i que cal dir que les que encara percisteixen , ho fant 

amb molta activitat. D’entre les explotacions agrícoles-ramaderes existens predominen les 

explotacions amb una superfície total d’entre 1 i 20 ha. i també d’entre 50 i 100 ha. Pel què 

fa al règim de tinença de les explotacions cal dir que predomina el de la propietat per sobre 

de l’arrendament. És tracta majoritariament d’explotacions familiars on la major part dels 

treballadors són membres de la mateixa familia que s’hi dediquen tan a temps complert com 

a temps parcial. Una part important d’aquestes explotacions rau en el sector ramader, ja que 

el 60% de les explotacions agràries disposen de ramaderia sobretot al boví i porcí. Un altre 

aspecte important que cal tenir en compte a l’hora valorar aquestes explotacions agrícoles 

és l’ús del bosc com a complement a la seva activitat. L’explotació dels recursos que oferiex 

amb el seu aprofitament a partir de la recolecció de llenya, carbó, pinyes, glans, bolets, 

caça, etc. També la seva utilització com a camps de pastura. 

A l’hora d’entendre la situació socio-econòmica del municipi és interessant, també, tenir en 

compte les principals destinacions de mobilitat. Aquetes han anat variant al llarg del segle 

XX. Si bé aquesta s’ha de relacionar amb la millora de les carreteres i els accessos al 

municipi. En aquest cas cal assenyalar que es pot tardar uns 20 minuts fins a Vic i 1h i 30 

minuts fins a Barcelona en cotxe. 
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Total Font: Informe social del municipi de Vilanova de Sau. Diputació de Barcelona. 2001  

Una altra estadística sobre la mobilitat obligada per treball és aquella que fa referència als 

llocs de treball del municipi i la seva relació amb les persones residents. És a dir quanta gent 

resident al municipi es veu obligada voluntariament o no a ocupar llocs de treball fora del 

municipi, i quans no. Al mateix temps permet observar quants llocs de treball són ocupats 

per gent que prové d’altres municpis de la comarca o de fora. Cal assenyalar que es tracta 

de dades orientatives ja que trobem nombrosos no residents que si tenen propietats en el 

municipi i les dades consultades fan referència al període des del 1986 al 2001. Tan mateix 

ja és útil per observar un canvi de tendència ja que a partir del 2000 el nombre d’ocupats no 

residents es múltiplica substancialment, i això pot ser entre altres factors a l’augment de la 

construcció, a la creació del Consòrci Turístic de la Vall de Sau-Collsacabra que permet un 

augment del sector dels serveis tal i com es veia en la gràfica anterior d’ocupació de llocs 

per sectors.  
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A continuació es reprodueix un nou gràfic on es reflecteix, en nombres absoluts, els 

habitants que tenen el seu lloc de treball al mateix municipi i els que tenen la seva ocupació 

fora d’aquest. Com es pot apreciar la tendència és d’anar reduïnt els nombre de persones de 

municipi que treballen en ell, i com aquests han de buscar els seu lloc de treball en altres 

municipis. 
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Font: Informe social del municipi de Vilanova de Sau. 

L’atur registrat al municipi des de l’any 2005 mostra una tendència progressiva a l’alça. Els 

anys de bonança econòmica d’inicis del 2000 permetien una bona ocupació, tan a dins del 

muncipi com a fora d’ell. Fins hi tot havia augmentat l’oferta de treball al 2001 tal i com es 

s’observava en les gràfiques anteriors. Tan mateix la crisi econòmica inciada als darrers 3 
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anys ha provocat aquest progressiu agument, fins arribar a una taxa actual del 13%. Pel què 

fa a les taxes d’atur per sexes s’observa un canvi de tendència, potser poc significatiu, però 

cal veure com tradicionalment havia esat el sexe femeni el més afectat per l’atur, i al 2009 

fou el grup masculí a qui afectà més pasant d’una taxa del 2,8 al 6,6% mentre que al sector 

femeni veia reduir-lo en 1,5 punts passant del 7,1 al 5,9%.   

Atur registrat

0
2

4
6
8

10

12
14

2005 2006 2007 2008 2009

Atur registrat

 

Atur registrat 

Font: Informe social del municipi de Vilanova de Sau. Diputació de Barcelona. 2006. 

Comunicacions 

Pel que fa a les comunicacions, a Vilanova de Sau s’hi accedeix des de la N-141-d. És 

l’única carretera que condueix al municipi i s’hi enllaça des des d’un dels dos eixos principals 

que creuen la comarca d’Osona d’est a oest, la C-25. La distància entre la sortida 

corresponent a aquesta via de comuniciació principal i el poble és d’uns 16km. Que es 

tradueix en un temps de 20 minuts aproximadament. 

Existèixen altres vies d’accés, però o bé són carreteres secundaries o bé són pistes 

forestals. Es pot arribar a la zona de Malafogassa a patir de la carretera que condueix a Sant 

Sadurní d’Osormort (BV-5201), també des de la  C-153: Vic - Olot, per l'Esquirol, 

Cantonigròs i Rupit, i  des de la BV-5207 que des de L'Esquirol a Tavertet i posteriorment 

per la pista de terra de Tavertet, Rupit a Vilanova de Sau. 

No hi ha línia de tren que permeti arribar al poble. L’estació de tren més propera és la línia 

de Refer fisn a Vic. 

Hi ha una línia d’autobusos que enllaça el muninicipi amb Calldetenes,Folgueroles i Vic. 
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2.4 Breu síntesis històrica 

La presència humana al municipi de Vilanova de Sau és documenta des d’època 

prehistòrica. Són molt nombrosos els jaciments arqueològics coneguts d’aquest període i 

que indiquen una presència humana des del Paleolític. Així doncs les primeres evidències 

d’ocupació del terriori cal cercar-les als jaciments del Cingle Vermell, del Salt de la Minyona, 

de les coves de les Grioteres i al Roc del Migdia. Tots aquests jaciemnts es troben siutats en 

els grans espedats que envolten el muncipi i que conformen les cingulars cingleres de Sau i 

Tavartet.  

L’inici de les actuacions arqueològiques que permeteren documentar la presència humana 

des d’aquest període daten ja des dels anys 70, tan mateix amb l’inici als anys 80 d’un 

programa de recerca científica ben detallat per arqueòlegs de la Universtitat Autònoma de 

Barcelona, va permetre aprofundir en els estudis sobre els patrons d’ocupació a la Vall de 

Sau.  

Els resultats dels estudis realitzats han permès establir una ocupació ja primitiva des del 

Palèolitc Superior amb troballes de fragments de sílex, evidències del consum d’animals ,tan 

provinents de la pesca com de la caça, i de recolecció de fruits per part de grups humans, 

sobretot, als jaciments del Cingle Vermell. En ell, també, s’evidencia el pas cap a 

l’Èpipaleolític antic. 

A la resta de jaciments documentats d’època prehistòric les dades recollides de manera 

sistemàtica, evidencien el pas cap als períodes Neolític i posteriorment cap a l’Edat dels 

Metalls. Així, doncs, al conjunt dels Grioteres va permetre documentar diversos nivells 

d’ocupació humana situats en un període cronològic que avançava des del Neolític mig, 

passant pel calcolític, el bronze inicial, mig i finalment a l’edat de ferro. El material 

arqueològic recuperat fou el que permeté establir aquesta seqüència d’ocupació, amb la 

presència d’indústria lítica, restes òssies treballades en forma de punxons, agulles, 

espatules, etc. i finalment l’aparició de peces de metall més recents com anells o un punyal 

de forma triangular. Les restes de fauna descobertes indicaven l’adaptació de sistemes de 

ramaderia, éssent la caça un fet no tan habitual, així com evidències d’agricultura. 

Gràcies a aquestes dades recollides es pot pensar en una ocupació extensiva de tot aquest 

espai des del neolític, el calcolític i el bronze final. La ocupació sistemàtica dels fons de les 

valls serà posterior, amb troballes de material dispers d’època romana i ja medieval, la qual 

serà molt significativa a la zona. Cal relacionar aquesta ocupació amb la importància que el 

riu Ter desenvolupa com a eix estructurador del territori així com una via de comunicació 
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important ja que significa el pas des de la Plana de Vic, cap a terres gironines.  

L’ocupació romana del lloc no és tan clara, i a priori no sembla prou significativa degut a la 

manca de troballes representatives d’aquest període històric. És cert però que el patró 

d’ocupació romà, es base en una explotació de les zones planes i de les valls, i en aquest 

sentit cal dir que actualment aquesta zona es troba ocupada per les aigües de 

l’Embassament, fet que dificulta la optenció de dades. Tan mateix cal afegir que durant el 

període de sequera de 2006, es realitzà una intervenció arqueològica a la zona pròxima a 

l’església de Sant Romà, que va permetre recollir alguns petits fragments de ceràmica 

tardoantiga. També cal afegir que al jaciment del Roc del Migdia, es descobrí un 

enterrament, incialment associat a períodes prehistòrics, però que les datacions per carboni 

14 indiquen que es trobaria situat en un període romà o medieval. 

És però a partir de l’Alta Edat Mitjana que la documentació escrita ens deixa constància 

d’algunes de les estructures de poder i d’organtizació territorial del terme. És doncs, a patir 

del segle X quan apareix documentat per primera vegada el castell de Cornil, situat al cim 

del Puig de la Força. Aquest castell termenat tenia gran part del seu domini i exercia els seu 

control jurisdiccional al terriori que forma l’actual municipi de Vilanova de Sau. Sembla però 

que aquesta fortificació, ben aviat va pedre el terme ja que es documenten no més enllà del 

segle XI.  

El topònim de Cornil, nom amb que es conegut el castrum o castell, es apareix per primera 

vegada el 917 quan Guidiscle i la seva muller Bulagara amb Ofili van venre a Esclua una 

casa amb pati i hort situada al compat d’Osona, al terme del Castell de Cornil (Cornile o 

Corneli), a la vila de Sau (Villa o valle de Saue).  

La demarcació de Sau sota el domini incial del castell de Cornil, estava format per per quatre 

parròquies, la de Vilanova de Sau, documentada ja des del 1040, la de Sant Romà que 

aparèix per primera vegada el 1062, Sant Pere de Castanyadell el 1099, Sant Andreu de 

Bancells és documena el 1101, inicialment era sufragània de Santa Maria de Vilanova, tot i 

que posteriorment, en un llistat de parròquies anterior al 1152, ja es considera totalment 

indepent, finalment el terme era format per una darrera parròquia, Sant Martí de Querós de 

1194.  

Aquesta organització territorial que s’inicia al segle entre el segle X i XI, té molt a veure amb 

la conquesta feudal, és a dir amb l’aparició d’un nou ordre social i econòmic, el feudalisme 

que substituirà les estructures pròpies de l’antic règim de manera definitiva. Aquesta 

reorganització territorial va acompanyat de dos elments, el primer és l’encastallament, és a 
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dir la successiva aparició d’un conjunt de fortificacions termendades que no responen, 

només, a una voluntant defensiva encontra d’un enemic exterior, en aquest cas els 

musulmans, sinó que sobretot responen a la voluntat d’exercir el poder i control del terriori 

que dominen. Al mateix temps es produeix una parroquialització del terme, es bastiran un 

conjunt de noves esglésies parroquials seguin els canons d’un nou ordre arquitectònic comú 

a pràctiament tota l’europa occidental, el Romànic.  En ocasions es substituiran edificis 

anteriors i en d’altres es construiran esglésies de nova planta, totes elles amb un terriotori o 

parròquia adscrita i sobre la qual tinran el dret de cobrar impostos, el delme, que significava 

una desena part de la collita. 

Així doncs que existissin una xarxa de parròquies distribuïdes al llarg de tot el terme de 

l’actual Vilanova de Sau, no és casual sinó que respon a aquesta voluntat per part dels 

senyors feudals de controlar i organitzar el territori i també a la gent que en forma part, 

alhora imposaven i recaptaven impostos que els garantien el seu control. 

Sobre el senyors que exercien aquest poder, el testimoni més antic a nivell de documental 

cal situar-lo el 970 al testament de Borrell i posterioment al d’Ingilrada del 981, pares del 

bisbe de Vic Borrell (1010-1017). Ambdós eren senyors d’un extens alou i de drets 

dominicals a la vall de Sau. Segons afirmen alguns autors (PLADEVALL, A. 1973) Ramon 

Borrell de Sau i Guillem Borrell d’Eures dos germans que visqueren entorn el 1120 i el 1130 

eren descendents d’aquests senyors inicials. 

La familia que ostentà el nom de Sau es perpetuà a la Vall fins el segle XV quan s’extingí 

definitivament. Aquesta familia sembla que residia a la domus de Cascabous, la situació 

actual de la qual és deconeguda però alguns autors creuen que podria tractar-se de la 

domus del Pi que es troba en un petit turó a la banda nord de l’embassament de Sau.  

Malgrat el nom actual del municpi provingui d’aquesta familia, el domini suprem de la vall no 

els hi corresponia, ja que aquest pertanyia al rei el qual havia infeudat a la familia dels 

castlans del castell de Cabrera a mitjans del segle XIII. Diversa documentació descrita per 

Antoni Pladavell, mostra la gran quanitat de possessions que tingué la famila Cabrera 

almenys des de la primera meitat del segle XIII i encara inicis del segle XIX els descendents 

en tenien possessions fins que s’extingiren els senyorius jurisdiccionals. 

A nivell demogràfic és dificil saber el nombre de families que vivien a la zona durant els incis 

de l’edat mitjana. No serà fins al 1370 que es tenen referències que permeten establir 

l’ocupació del lloc en unes 80 families aproximadament. Ja durant l’época moderna els 

recomptes de població conservats són més abundants, fet que permet saber que durant el 
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segle XVI es produí un important augment en en senyoriu de Sau i per aquest motiu el nom 

d’aquesta parròquia donà nom al municipi.  

Durant els segles posteriors, es produirà un progressiu augment de població fins arribar a 

les 167 families en el recompte realitzat el 1782. El nucli amb més dinamisme va crèixer 

entorn a l’església de Sant Romà, tot i que en altres nuclis com a Santa Maria també 

aparagueren algunes noves cases a banda i banda del camí que hi conduïa.  

A part de les dades demogràfiques a les quals s’ha fet referència, un aspecte rellevant 

d’aquest període històric i que afectà profundament la Vall de Sau, fou el fenomen del 

Bandolerisme. Tot i el creixement demogràfic que es produïa la crisis econòmica i social que 

vivia Catalunya durant aquest període històric també afectà a la zona.  

La greu situació econòmica provocava fams i misèries fet que ajudà al sorgiment d’aquest 

fenomen popular que substituí un bandolerisme anterior encapçalat per l’aristocràcia 

empobrida solucionava amb l’ús de les armes les seves rivalitats. De totes maneres el 

bandolerisme no pot explicar-se només per la greu crisi, sinó que també té connotacions 

polítiques entre dos faccions: els nyerros i els cadells. Els primers representaven el món 

feudalitzant de la muntanya, i els segons, el del pla, de les ciutats i viles, més ben 

disposades a l'autoritarisme monàrquic 

Joan Sala conegut com a “Serrallonga” fou un dels màxim represents d’aquest 

enfrontaments i tingué la zona de les Guilleries i Cabrerés un focus important d’acció. 

D’entre la seva quadrilla hi destaca el El Fadrí de Sau, el qual en fou lloctinent. Aquest 

bandoler nascut a la vall es va veure obligat a fugir a França com a conseqüència d’una 

ofensiva organitzada pel duc de Feria, lloctinent de Catalunya. Allí fou detingut l'any 1631 

amb altres bandolers, entre els quals el seu germà Rafel, per Oliver de Gleu, senyor del 

castell de Durban, qui rebé 900 lliures per la captura dels bandolers. 

Al segle XIX en ple procés industrialitzador de Catalunya es produí el primer cens municipal 

conegut a Sau. El 1860 hi havia un conjunt de 191 cases habitades i 1105 habitants. El seu 

poblament, tot i el petit nucli al redós de Sant Romà, era essencialment dispers i rural.  

El descens de població s’inicia amb l’entrada al segle XX. El 1900 tan sols hi havia 784 

habitants, quaranta anys més tard 842. El 1962, en ple règim franquista i davant la política 

inciada pel Govern amb la construcció de pantans, s’inaugurà l’embassament de Sau, fent 

que l’antic nucli de St. Romà així com altres construccions històriques quedessin sota les 

aigüies. La seva construcció provocà un resorgiment de l’economia del muncipi, al temps 
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que durant un període d’anys es recuperés població. Tan mateix a les decades posteriors el 

descents d’habitants es feu notar de nou, però l’embassament ha permès dotar al municipi 

d’un nou valor econòmic que complementa la tradicional activitat agrícola i ramadera. 

2.5 Introducció toponímica 

El municipi es designa actualment amb el topònim de Vilanova de Sau. A la documentació 

alt-medieval apareix com a Saue el 908  i posteriorment com a Valle de Saue el 917. 

L’orgien del topòonim és incert tot i que podria tenir un orígen pre-romà tal i com proposen 

alguns autors (BOLÒS, J.;HURTADO, V. 2001).  

La Vall de Sau es trobava sota el domini incial del castell de Cornil. El qual apareix en els 

textos escrits per primera vegada el 917 sota la forma de Castrum Cornile, però en altres 

documents posteriors també es troba en la forma Cornili. Aquest topònim no tardarà a 

desaparèixer, ja al segle XI comença a ser menys utilitzat i la documentació passarà a 

referir-se al lloc com a valle de saue o ja al segle XIII el lloc que ocupava el castell era 

denominat com la Roca de Sau o de Buoll (Bisulduno), però ja el nom ja no serveix per 

designar el terme.  

El territori de la Vall de Sau estava format per per quatre parròquies, la de Sana Maria de 

Vilanova, documentada en un llistat de parròquies datable entre el 1035 i 1050. En aquells 

moments tenia com a sufragània Sant Andreu de Bancells documentada el 1101 i que 

posteriorment, concretament el 1152 passarà a tenir funcions parroquials, Sant Romà de 

Sau es troba a la documentació per primera vegada el 1062, Sant Pere de Castanyadell el 

1099, finalment el terme era format per una darrera parròquia, Sant Martí de Querós de 

1194, que avui no pertany al municipi.  

Sant Romà de Sau serà topònim amb què incialment es denominarà el muncipi ja que serà 

la parròquia que començarà a aglutinar al seu voltant un major nombre d’habitatges 

començant a formar el nucli de l’antic poble. Però el topònim actual de Vilanova de Sau 

començarà a ser el dominant quan a la segona meitat del segle XX la construcció del pantà 

farà desparèixer Sant Romà sota les aigües i serà el nucli de Santa Maria de Vilanova qui 

pendrà el relleu. L’ús d’un hagiotopònim era antigament força corrent, tot i que a partir del 

segle XVIII aquests es van començar a suprimir, i molts llocs, com a Vilanova de Sau, 

actualment només s’anomena pel topònims, perdent-se l’hagiotopònim. 

Un cop fet el repàs dels topònims que donen orígen al municipi, s’ha de fer esment a altres 

noms de llocs que, també, semblen significatius pel que han significat pel desenvolupament 
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de poble i per la càrrega històrica que porten intrínseca. 

En primer lloc cal fer referència a la Domus del Pi, el lloc apareix per primera el 919 sota la 

forma Pinos (ubi dicitur Pinos). Però no es fa referència a l’existencia de cap edifici. 

Posteriorment, a l’any 1181, ja a finals del segle XII, apareix documentada la presència del 

casal quan els seus propietaris Guerau de Sau, d’acord amb la seva mare Ermessenda i la 

seva germana Ramona, van posar sota la protecció de l’Hospital tot el seu estatge de Sau, 

fins i tot on habitaven. Sembla que el casal o la domus del Pi durant bona part del temps en 

que fou habitada era coneguda  amb el nom de Cascabous, tal i com mostra el Testament 

de Brenguer de Cabrera que llegà al seu fill Arnau la domus de situada a Sau. No obstant 

això, avui encara existeix el dubte real de si aquest edifici és exactament el mateix que resta 

d’empeus actualment. 

Els noms d’alguns masos són noms que tenen el seu origen en un període ben antic. A 

finals del segle X trobem  alguns topònims que poden fer referènia al que posteriorment ha 

donat lloc als masos actuals. El 917 es fa referencia a ipso vilare, el Vilar és un mas actual 

tot i que no necessariament hauria de fer referència al mateix indret perquè tipus de 

topònims són comuns des de l’època romana, el 918 un document es refereix a ipso 

brugario, nom amb el que es coneix un mas actual, el Bruguer.  El 952 trobem documentat el 

topònim Cella Bona (actul Sellabona) que podria fer referència a la pràctica de l’ermitisme. 

Al mateix any es documenta plantario de Bellello que segurament hauria evolucionat cap a 

Can Bellot. Finalment dir que existeix en la documenació medeival un topònim del qual no 

s’ha trobat cap mas del qual hagi evolucionat el nom, ipos alabercos citats en dues ocasions 

el 920 i el 937, tot i que existeix el mas Albareda que podria fer-hi referència. 

Altres topònims molt comú en la denominació dels masos fan referència a accidents 

geogràfics aquest és el cas de les Valls, o bé el Torrents, la Riera, Vallclara ja documentat 

també des d’època medieval, o bé Collsabena. 

Altres, que tenen un origen més o meny incert, prenen el nom dels seus propietaris, alguns 

exemples són Cal Joan, Can Manel, Can Mateu o bé Can Pere Jan. 

Finalment, són significatius els masos que tenen un nom associaat a un ofici, és el cas del 

Pagès, El Regater o bé Cal Sastre. 
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2.6 Escut municipal 

 

L’escut del municipi és un element identificador i també esdevé un signe d’identitat clau per 

a la població. Tan mateix Vilanova de Sau encara no gaudeix d’un escut municipal, i 

reconegut per la Generalitat1. 

Actualment, l’escut amb què s’identifica el municpi és un escut partit, a la banda esquerra 

mostra un fons d’atzur amb un cabrio de plata, acompanyat de tres estels del mateix metall, 

dues en cap i en punta el tercer. A la banda dreta el fons és daurat amb un l'arbre de 

sinople. A la part superior es troba timbrat amb la  corona reial. 

2.7 Estat legal de protecció 

El municipi de Vilanova de Sau té alguns dels seus béns protegits per la legislació vigent. 

Cal recordar que aquesta protecció gaudeix de diferents graus d’intensitat, en funció de si és 

física, si és legal, o ambdues. 

En el terme estan declarats BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional), d’acord amb el decret de 

22 d’abril de 1949 de protecció de castells, recollit posteriorment per les lleis 16/1985 del 

Patrimonio Histórico Español i per la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català: 

-DOMUS DEL PI (Fitxa 132) 

-CASTELL DE CORNIL (Fitxa 149) 

-CASAL DE SANT ROMÀ (Fitxa 150) 

En el terme, recentment ha estat declarat BCIL (Bé Cultural d’Interés Local) un element: 

753838                                            
1 Pot consultar-se la pàgina web de la Generalitat de Catalunya on es relacionen els escuts i banderes oficils i la 

legislació vigent per a dur a terme les sol·licituds corresponents: http://www.municat.gencat.cat/municat/ 
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-PONT DE MALAFOGASSA (Fitxa 81) 

Pel què fa al patrimoni natural cal dir que hi consta un espècimen botànic inclòs dins els 

arbres monumentals declarats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya. Es tracta de La Sequòia d’en Tortadès (Fitxa 162), declarada pel Departament de 

Medi Ambient el 1990. 

Dins del mateix àmbit de patrimoni natural és important fer esment que Vilanova de Sau es 

troba dins de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona. El Pla especial de protecció i 

millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona va ser aprovat en data 8 de març de 

2004 i publicada la seva aprovació en el DOGC núm. 4093 de 17 de març de 2004. El seu 

objecte és l´establiment de les mesures necessàries per a la preservació, consolidació, 

dinamització, foment i millora del medi físic, rural (forestal, agrícola i agroforestal) i del 

paisatge d´aquest entorn, tal i com queda expressat en els objectius descrits per aquest Pla 

Especial. 

Els béns del patrimoni immaterial, documental, moble i immoble que no siguin ni béns 

culturals d’interès nacional (BCIN) ni béns catalogats, estan legalment reconeguts per la Llei 

del Patrimoni Cultural Català (Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni Cultural Català; 

DOGC, núm. 1807, 11.10.1993; pàg. 6748-6758) i poden considerar-se béns integrants del 

patrimoni cultural català d’acord amb els articles 18, 19 i 20 de la citada Llei.  

No obstant, la seva protecció legal efectiva dependrà sempre de la seva inclusió o no en 

alguna de les categories reconegudes per la llei, que són: BCIN (Béns Culturals d’Interès 

Nacional), Béns catalogats (pel que fa a immobles, BCIL, Béns Culturals d’Interès Local, que 

són declarats per l’administració local), EPA (Espais de Protecció Arqueològica), a més dels 

catàlegs municipals derivats del planejament urbanístic. 

Vilanova de Sau, amb una situació territorial de poc pes demogràfic i econòmic, on domina 

un ús pròpiament agrícola i forestal, gaudeix d’un Text Refós de les Normes Urbanístiques 

del Planejament General” de Vilanova de Sau aprovat el 2005. Els criteris d’aquestes 

normes s’han centrat en l’ordenació del territori i en la determinació de les condicions 

d’edificació en sòl no urbanitzable, i també en la problemàtica de les parcel·lacions de la 

zona urbana. En ell s’hi troba un breu llistat d’elements als quals s’ha de tenir especial 

atenció i que cal protegir, tan mateix no es pot considerar un precatàleg o catàleg que 

permetin ser assimilats a BCIL (Bé Cultural d’Interès Local). L’actual Pla d’Ordenació es 

troba pendent d’aprovació i contempla els mateixos elements que el pla anterior. El llistat 

que s’hi troba consta d’aquests elements: 
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-ESGLÉSIA DE STA.MARIA DE VILANOVA DE SAU 

-ESGLESIA DE SANT ROMÀ  

-CEMENTIRI DE SANT ROMÀ 

-DOMUS DEL PI 

-PUIG DE LA FORÇA 

-ERMITA DE VALLCLARA 

-ESGLESIA DE ST.ANDREU DE BANCELLS 

-SANT PERE DE CASTANYADELL 

-PONT DE MALAFOGASSA 

Dins el municipi consten altres elements que estan inventariats o catalogats en diversos 

inventaris de la Generalitat, però aquest fet no comporta cap grau de protecció legal 

efectiva. Per altra banda, no tots els elements fitxats en el present inventari estan recollits en 

els Inventaris del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa 

no es té coneixement oficial –al menys fins ara- de l’existència de part dels esmentats béns. 

En aquest inventari de patrimoni Local de Vilanova de Sau que presentem s’ha inclòs els  9  

jaciments arqueològics que consten a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat 

de Catalunya: Castell Sa Sala (Fitxa 121), Cingle Vermell (Fitxa 122), Grioteres (Fitxa 123), 

Roc del Migdia (Fitxa 124), Salt de la Minyona (125), Castell de Cornil (Fitxa 149), Sondeig 

T-1 i G-1 (Fitxa 152), Sondeig V-1 (Fitxa 153), finalment cal dir que Sant Romà de Sau 

també ha estat catalogat com a element arquitectònic ja que consta als dos inventaris (IPAC 

i CCAA) (Fitxa 130). Dins d’aquest apartat caldria incloure a més els masos i edificis 

medievals o moderns enrunats, i que no es troben dins la Carta Arqueològica o dins 

l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic. El seu estat actual fa fa que els considerem 

tipològicament com a jaciments i no com a edificis.  

L’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya d’Osona es va elaborar els anys 1983-

1984 i es troba en procés de revisió. Cal insistir en el fet que un element estigui inclòs en 

l’inventari no significa que tingui cap mena de protecció ni reconeixement legal; únicament 

es té constància de la seva existència en el moment de redactar l’inventari. 

En aquest inventari del patrimoni arquitectònic hi figuren 61 elements: L’Albareda (Fitxa 1), 
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El Carresquet (Fitxa 6), El Bruguer (Fitxa 17), La Bòfia (Fitxa 20), El Biaix (Fitxa 21), 

Bancells (Fitxa 24), Arboç Xic (Fitxa 25), Arboç Gros (Fitxa 27), Can Janet (Fitxa 30), Can 

Manel (Fitxa 32), La Noguera (Fitxa 34), Can Panissers (Fitxa 25), Can Parcet (Fitxa 36), 

Can Pont (Fitxa 38), El Regater (Fitxa 41), Can Roca (Fitxa 43), Can Teuler (Fitxa 47), Can 

Tordera (Fitxa 49), Villaespinosa (Fitxa 53), La Casa Nova de Sant Pare (Fitxa 54), Casa 

Nova del Crous (Fitxa 55), La Casota (Fitxa 60), Collsabena (Fitxa 61), El Crous (Fitxa 64), 

Capella del Crous de Sant Andreu (Fitxa 68), Les Fagedes (Fitxa 70), el Farigolar (Fitxa 71), 

La Font (Fitxa 73), Font d’en Martí (Fitxa 74), Les Goteres o Can Puig (Fitxa 76), Casa de 

Malafogassa (Fitxa 78), Pont de Malafogassa (Fitxa 81), Mas Francesc (Fitxa 83), Mas Nou 

(Fitxa 84), Mas Novell (Fitxa 85), Mas Novell Xic (Fitxa 87), Mas Romeu (Fitxa 88), Mas 

Romeu del Pont (Fitxa 89), El Monar (Fitxa 90), Morgaders (Fitxa 91), El Riber (Fitxa 96), La 

Sala (Fitxa 99), Rectoria de Sant Andreu de Bancells (Fitxa 100), La Serra de Vilanova (Fitxa 

103), Torrents (Fitxa 107), Les Valls (Fitxa 112), El Vilar (Fitxa 113), Sant Andreu de 

Bancells (Fitxa 126), Sant Pere de Castanyadell (Fitxa 128), Sant Romà de Sau Vell (Fitxa 

130), Santa maria de Vallclara (Fitxa 131), Domus del Pi (Fitxa 132), Arbell o Antic Pelagats 

(Fitxa 147), Castell de Cornil (Fitxa 149), Casal de Sant Romà. 

Cal dir que el Pont de Sant Romà que consta també a aquest Inventari no s’ha inclós a les 

fitxes perquè es troba desaparegut sota les aigües del pantà i s’ha optat incloure’l dins 

l’apartat d’Eements no fitxats de la memòria, tal i com s’acordà amb les reunions amb els 

tècnics de l’ajuntament i de la Diputació de Barcelona. 

Per a la tramitació de les proteccions corresponents, d’una manera genèrica i no oficial, els 

serveis tècnics de la Generalitat solen recomanar als ajuntaments la inclusió als Plans 

Generals o a les Normes Subsidiàries d’aquells elements –inventariats per la Generalitat de 

catalunya- que considerin rellevants dins el terme.  

Finalment pel què fa als inventaris de la Generalitat de Catalunya, tan sols resta fer esment 

de l’Inventari del Patrimoni Etnològic tan sols hi ha un element inventariat, es tracta del Ball 

del Gavatxot (Fitxa 212).  

Cal tenir en compte que el present inventari elaborat des de l’Oficina de Patrimoni Cultural 

de la Diputació de Barcelona pot ser l’eina d’ús municipal a partir de la qual es puguin 

protegir els béns culturals i naturals de Vilanova de Sau. Caldria, doncs, determinar els béns 

immobles que s’hagin de protegir com a BCIL i realitzar els tràmits per a declarar-los.  
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2.8 Equipaments patrimonials existens 

Existeixen diversos equipaments parimonials a Vilanova de Sau que permeten gaudir 

d’alguns dels indrets amb especial interés. 

Cal assenyalar però que un dels principals atractius del poble ha estat i és el seu entorn 

natural i el pantà com a principal exponent, de manera que fins fa poc, gran part del 

equipaments estaven destinats a potenciar-lo. En aquest sentit cal fer esment que, al formar 

part de l’Espai Natural Guilleries Savassona, la Diputació de Barcelona té oberta una oficina 

de turisme permanent des d’on s’acullen els visitants i s’informen de totes aquells activitats , 

rutes, elements visitables  i característiques principals que formen part de l’Espai i en 

concret del municpi. 

El pantà de Sau i la seva presa, construïts a partir de la segona meitat del segle XX són 

actualment el principal atractiu i l’equipament més significatiu de la zona. Prop de 

l’embassament s’habilitat un petit aparcament on s’hi trob un espai per a fer barbacoes. Al 

mateix temps al voltant de l’embassament ha crescut una indústria túristica que ofereix 

diverses activitats de lleure. El campanar de l’església de Sant Romà que es troba sota les 

aigües, sobressurt i ha esdevingut una icona del llloc. En èpoques de sequera es pot veure 

les restes de l’església, fent augmentar considerablement el nombre de visitants tal i com 

passà per darrera vegada el 2005. 

 

Pel què fa a l’àmbit més estricte del patrimoni cultural o històric, el municipi compta, fins al 

moment, amb un conjunt d’equipaments.  
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D’aquests destaca l’Arxiu Municipal. Des de l’any 1992 l’Oficina del Patrimoni Cultural (OPC) 

de la Diputació de Barcelona desenvolupa un programa de suport als arxius municipals de la 

província de Barcelona. Aquesta suport s’ha vist materialitzat en la organització dels 

diversos fons documentals, l’assessorament i la redacció d’informes tècnics, publicacions, 

etc. L’arxiu de vilanova de Sau forma part de la Xarxa d’Arxius de la Diputació de Barcelona. 

Es pot consultar durant les hores establertes. S’hi conserva la documentació generada per la 

pròpia administració local. L’arxiu és obert a les aportacions de particulars, els quals poden 

dipositar o cedir la seva documentació al fons municipal. El present ajuntament també té una 

sala de reunions per a fer actes reduïts amb l’objectiu d’actuar com a centre cultural i 

element de cohesió social.  

Seguint amb els arxius, el poble també gaudeix d’important documentació realacionada amb 

l’arxiu Parroquial tot i que bona part de la documentació original es troba a Vic, 

concretament a l’Arxiu Episcopal de Vic el qual s’hi troben els fons relacionats amb el 

conjunt de parròquies que formen part de la demarcació des de l’edat mitjana .  

El poble està dotat d’un petit museu amb una sala d’exposicions permanent, el qual 

conserva bona part del material arqueològic recuperat de les diverses intervencions 

realitzades al municipi al llarg dels anys. En concret hi destaca el material prehistòric dels 

jaciments del Cingle Vermell, les Grioteres, el Roc del Migdia... El museu no disposa d’un 

horari d’obertura establert i les visites cal concertar-les previament. 

 

També trobem també una petita biblioteca municpial al costat de la única escola que hi ha. 

Com a altres equipaments diposa d’una pista poliesportiva, una piscina, així com un parc 
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infantil.  

El Pont de Malafogassa forma part dels principals elements arquitectònics de la zona. Ha 

estat resturat i es conserva notablement bé, però no existeix cap rètol informatiu que informi 

del seu origen, estil arquitectònic, història... A prop hi ha un camping d’estiueg que aprofita el 

recurs de la Riera Major i del pont com a atractiu principals. 

Les esglésies romàniques són una altre dels equipaments a nivell arquitectònic de gran 

valor. Si bé existeixen algunes rutes creades recentment o d’altres ja més històriques (Ruta 

de l’Abat Oliba, el pas del GR...) que hi passen, aquestes no tenen uns horaris d’obertura 

establerts que permetin visitar-les amb regularitat. 

Finalment, els jaciments arqueològics existens no estan adaptats per a les visites ni 

senyalitzats, per tan no hi ha tampoc cap cartell informatiu al lloc que doni informació del seu 

valor. De tots ells actualment destaca la Domus del Pi, al qual s’hi està treballant per 

restaurar-la. Des del 2006 s’ha iniciat un programa de recerca arqueològica amb l’objectiu 

de recuperar-la, ara per ara encara no es troba oberta al públic ni existeix un programa de 

visites regular. L’Ajuntament, però, ha organitzat algunes xerrades i visites puntuals al lloc 

per donar a conèixer els treballs que s’hi estan realitzant. 

2.9 Anàlisis global de la situació del patrimoni del terme 

La gran quantitat de patrimoni cultural i natural de Vilanova de Sau es conegut de manera 

força heterogènia per part del seus habitants. Si bé no existeix una coneixement a nivell 

global que permeti tenir una visió de conjunt, si que es té coneixement de diversos punts o 

aspectes que de manera individual. S’ha observat que, en alguns casos excepcionals, no hi 

ha consciència que alguns elements del patrimoni arquitectònic com és el cas dels masos 

pugin tenir un valor arquitectònic o històric. Cal dir però que aquesta percepció no és 

generalitzada, a més a més, tan des de l’ajuntament com des del Consorci de l’Espai Natural 

de les Guilleries-Savassona es duen a terme esforços per posar en valor el patrimoni 

existent ja sigui a partir de l’organització de xerrades com de l’elaboració de catàlegs de 

masos o espais naturals. 

Un segon aspecte a tenir en compte és, com passa sovint en aquest tipus de municipis, 

l’existència de personatges amb una forta sensibiliat vers al patrimoni i la història de 

Vilanova i que han dut a terme una tasca important de recopilació d’informació i 

documentació molt valuosa per els historiadors. Aquest és el cas de la tasca realitzada per 

Joan Orra, qui malahuradament va morir recentment, també Joan Carles Rey regidor de 
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cultura del muncipi és un gran coneixedor de l’àmbit cultural i patrimonial i dedica grans 

esforços a fer una tasca pedagògica i de difusió, tan des del mateix ajuntament com a titol 

individual.  

Tot i no existir bibliografia monogràfica referent a Vilanova de Sau, si que existeixen diversos 

llibres fotogràfics o etnològics que tenen com a àmbit les Guilleries i el Cabrerès, fet que 

ajuda a tenir una visió del territori més lligada a una àmbit geogràfic que l’estritament 

muncipial.  

En aquest sentit, tal i com s’ha comentat, en apartats anteriors d’aquest treball, la tasca 

realitzada pels diversos consorcis ha estat i és important a l’hora de posar en valor alguns 

dels indrets amb interés històric i natural. Tan el Consòrci Turístic de la Vall de Sau-

Collsacabara com el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, han editat 

gran quanitat de fulletons i guíes túristiques on s’expliquen bona part dels atractius de la 

zona tan des d’una vessant natural, posant èmfasi en la flora i la fauna, com des d’una 

perspectiva més històrica i/o etnològica. L’edició d’aquests treballs, però, no es centre única 

i exclusivament en el municipi de Sau sinó que, ho fa en un àmbit territorial més ampli (Les 

Guilleries i el Cabrerès) donant sentit a una unitat territorial a tota aquesta zona.  

A part dels massisos i la vall on es troba Vilanova de Sau, el riu Ter ha estat un altre eix 

estructurador i molt important pel territori. El Consorci Alba-Ter i el Museu Indústrial del Ter, 

també han dut a terme una tasca molt important i feixuga per posar en valor la gran quantitat 

d’elements d’interés patrimonial que existeixen al llarg del riu. Vilanvoa de Sau, amb la 

presència de la seva presa, és doncs un dels punts emblemàtics del curs del Ter i sovint els 

estudis realitzats per aquestes institucions hi han prestat força atenció. En aquest sentit cal 

fer especial esment al llibre públicat recentment “El Ter. El patrimoni vinculat als usos de 

l’aigua” (Veure apartat de bibliografia). 

Així doncs, tot i poder-se considerar, en termes generals, que hi ha una forta concienciació 

del patrimoni existent, no s’ha evitat que l’estat de conservació en que es troben algunes de 

les construccions sigui molt deficient i fins i tot estiguin a punt de desaparèixer alguns punts 

d’especial interés. Els masos que fruit del seu abandonament es troben en perill de 

desaparició, alguns fins i tot enrunats, presenten patologies greus, i la seva restauració és 

costosa econòmicament. De totes manere, també s’ha de dir que molts d’ells han estat 

restaurats i són utilitzats com a segones residències. Un altre aspecte són els dos molins 

coneguts (el de baix i el de dalt) que tot i conservar-se l’estructura es troben ambdós coberts 

d’espessa vegetació. 
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Altres construccions que formen part del patrimoni immoble i als quals cal prestar especial 

atenció són els castells i domus o cases fortificades de l’edat mitjana. Es destaquen tres 

construccions: El Castell de Cornil, El Casal de Sant Romà i la Domus del Pi, totes elles 

catalogades com a BCIN. Els dos primers es troben en molt mal estat de conservació i 

podrien desapareixer definitivament si no es produeix una acció que ho eviti. La Domus del 

Pi per altre banda, ja era l’edifici més ben conservat, mantenia la coberta de volta de canó i 

l’estructura de la nau principial pràcticament intacte a excepcio de l’entrada. Des del 2005 

per iniciativa del mateix ajuntament i de la propietat de la finca es va inicar un projecte de 

recuperació de lloc. S’inicià l’actuació amb un conjunt d’intervencions arqueològiques que 

han permès recuperar part de les estructures que es troben al seu entorn. Malhauradament 

la restauració de l’edifici encara no ha finalitzat i no s’hi pot dur a terme un programa de 

visites de manera regular. 

La resta de jaciments arqueològics són abrics o baumes situats a les cingleres que envolten 

el poble. Es troben en un paratge natural magnífic però l’acondicionament del lloc per a 

visites guiades és complex i difícil, no sols per la seva situacio sinó, també, pel període 

històric al qual pertanyen, la prehistòria que no deixa estructures visibles i la major part del 

material recuperat són béns immobles (ceràmica, fauna, indústria lítica...). tan mateix són 

punts o no s’hi troba cap cartell o plafó informatiu senyalitzant el lloc o bé fent una breu 

explicació del seu valor històric. 

Les esglésies  de Sant Andreu de Bancells, Santa Maria de Vilanova i Vallclara són edificis 

d’estil romànic, tot i que han sofert nombroses reformes posteriors. El primer data del segle 

XI, la tipologia de l’absis semicircular i decorat amb arcs cecs d’estil llombart així ho 

mostren, conserva una sola nau, cementiri modern s’hi troba adossat. Cal tenir en comte la 

possibilitat d’existència de restes arqueològiques al seu entorn com per exmple zones 

d’emmagatzematge en sitges, necròpolis... El fet que es tracti d’una edifici parroquial ja 

documentat des de l’edat mitjana n’és un indici clar. De totes maneres fins que no sigui 

objecte d’una intervenció arqueològica no podrà confirmar-se aquest fet. L’antiga rectoria ha 

estat adaptada com allotjament rural i per tant sovint és objecte de visita tot i la manca d’un 

horari d’obertura regular. 

Santa Maria de Vilanova, és l’actual església parroquial i encara oberta al culte. Ha sofert 

nombroses reformes posteriors però a nivell exterior encara conserva part de la nau principal 

i l’absis semicircular amb decoracions típicament llombardes. No és objecte de visites. 

Finalment Santa Maria de Vallclara que data del segle XII, es troba força allunyada del nucli 
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habitat, i s’hi accedeix per una pista forestal en males condicions. No existeix una 

senyalització adequada que permeti arribar-hi amb facilitat. Aquest edifici ha estat reformat 

recentment. Aquestes reformes però han estat realitzades sense el coneixement de 

l’ajuntament o del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La restauració 

s’ha realitzat sense tenir en compte criteris de restauració i històrics. Per tant tot i que s’ha 

conservat l’estructura les obres realitzades no han estat les més encertades per aquest tipus 

d’edificis.  

Pel què fa els masos, tot i que molts d’ells es troben documentats durant la Baixa Edat 

Mitjana i fins i tot algun és esmentat en períodes anteriors, pocs conserven el seu estat 

original. La major part són estructures o reformes més pròpies de l’Edat Moderna. Com ja 

s’ha comentat anteriorment, molts d’ells es troben deshabitats i en seriós risc de 

desaparèixer. Destaquen grans construccions com ara la Font, Bancells, Morgaders que 

conserva una torre fortificada, les Fagedes i un llarg llistat de masos dispersos al llarg de 

territori. Alguns que ja es troben en situació ruïnosa cal consider-los, ja jaciments 

arqueològics com ara els Apaiadors o Can Tià. 

Seguint amb el patrimoni arquitectònic, el Pont de Malafogassa és una construcció molt 

significativa és el darrer testimoni d’aquest tipus de construccions que hi ha a la vall ja que la 

resta són sota les aigües del pantà. Es troba sobre la Riera Major, en un lloc de fàcil accés, 

molt aprop d’un camping i per tant amb una nombre de visitants força elevat. Fins i tot i ha 

un petit tram del camí d’uns 500 metres, el qual discorre seguint el curs del riu, que s’ha 

acondicionat per passejar-hi. La senyalització per arribar-hi es correcte i l’accés es pot fer 

des de diferents punts del municipi, però un cop s’ha arribat el pont no hi ha cap cartell o 

plafó explicatiu del bé patrimonial i que que permeti als visitants conèixer el seu origen, 

evolució i rellevància històrica. 

A nivell de col·leccions destaca la d’eines que es troba dins del bar-restaurant El Ferrer de 

Tall, és un petita mostra de propietat privada que s’exposa en tres vitrines. La sensibilitat del 

seu propietari ha permès que gaudeixin d’un bon estat de conservació. Afortunadament, tot i 

trobar-se dins d’una propietat privada, el fet que l’establiment on es són sigui un bar-

restaurant, el públic que s’hi acosti podrà gaudir-ne amb facilitat. Ja amb un caràcter públic 

cal fer esment de la mostra d’eines i màquines antigues de treball del camp que hi ha en una 

les rotondes de l’entrada al poble. És un conjunt d’arades, un vell tractor... tot i que 

inicialment fou construït amb un valor estètic, actualment pot considerar-se un petit museu a 

l’aire lliure, molt ben conservat i en el qual tan sols s’hi troba a faltar un petit cartell amb 

algunes dades (nom, data, funció...) dels aparells exposats. 
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Els fons documetals que es troben en arxius públics ja gaudeixen de la protecció necessària. 

Aquest és el cas de l’Arxiu Municipal, el qual ha estat organitzat gràcies al suport de l’Oficina 

de Patrimoni Cultural (OPC) i a l’arxiver Rafel Ginebra. Pel què fa als arxiu parroquials, que 

són els que a priori poden tenir una major importància històrica, es troben a Vic, a l’Arxiu 

Episcopal, però poden ser consultats pels estudiosos en els horaris que es tan establerts. 

De fet alguns treballs realitzats pels estudiosos locals ja han permès donar a conèixer part 

d’aquesta documentació. 

Pel què fa al patrimoni immaterial el seu estat de conservació és divers, i algun està en 

procés de recuperació. La memòria històrica sobrel’ofici de carboner, actualment 

desaparegut, s’està recuperant gràcies a diverses actuacions municipals. S’ha habilitat un 

espai públic a les afòres del poble amb dues carboneres i s’han dut a terme activitats per tal 

de mostrar com es duia a terme aquest ofici en el passat. Aquestes actuacions han permès 

editar un breu documental o testimoni videogràfic. Al mateix temps es conserva en la 

memòria històrica d’alguna habitants la situació de places carboneres a peu del Cingle de 

Tavertet. Actualment es treballa un projecte per crear una ruta que passi per aquest indret. 

Un segon aspecte que es viu amb especial intensitat és la Fira d’Herbes Remeieres, tot i 

que el seu origen és força recent (enguany s'ha realitzat la XIXa. Edició.), s’ha convertit en 

un acte important pel municipi i un atractiu pels visitants.  

El Ball del Gavatxot, tot i trovar-se dins d’Inventari del Patrimoni Etnològic de la Generalitat 

de Catalunya, no és conegut i pot consider-se un element pràcticament extingit, no passa 

així, amb el Ball del Fanalet, molt extens i participat durant els actes de la Festa Major. 

Finalment, s’ha de fer esment del medi natural, que és un dels grans valors del municipi. La 

inclusió del municipi dins d’un Espai Natural protegit fa que es quedi garantida la seva 

protecció i que es preguin les mesures necessàries per preservar la bellesa de l’entorn així 

com les activitats agrícola-ramaderes que han permès configurar l’actual aspecte del 

paissatge. Aixó doncs, gran part del terme es troba en una zona rural, amb indrets de gran 

bellesa i espectacularitat com són les grans cingleres de Tavertet i de Sau i així com els 

imponents espedats que envolten la vall. Destaca la visió del Cavall Bernat que sobresurt de 

la cinglera de Vilanova. No és estrany doncs, que aquesta zona sigui molt apreciada per 

excursionistes que passen per la vall seguint els diversos camins senyalitzats, com Els 

Camins del Bisbe i  Abat Oliba que és una ruta d’art romànic que uneix la comarca del 

Bages, d’Osona i la comarca del Ripollès utilitzant com a fil conductor el Bisbe i Abat Oliba. 

Discorre seguin el GR-151. 
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Les zones properes al rius són molt interessants, disposen d’una gran bellesa, alguns trams 

de la Riera Major fins i tot són aptes pel bany amb gorgs que s’han format al llarg dels anys. 

La biodiversitat existent és manifesta amb la presència d’una flora i fauna autòctones. A més 

a més no cal oblidar que el paper estructurador del territori que han tingut els cursos d’aigua, 

la importància del riu Ter ha esdevingut capdal, en un primer moment fent sorgir el vell poble 

de Sant Romà de Sau i amb la construcció de la presa, el Pantà ha esdevingut un dels 

principals atractius alhora que una font important de recursos econòmics. 



2.10 Anàlisis a partir de les fitxes. 

Dins del conjunt de tipologies registrades del patrimoni cultural de Vilanova de Sau es 

constata clarament el predomini dels elements immobles sobre la resta. Aquesta tipologia 

destaca de la resta, essent la que presenta un major nombre d’elements inventariats. 

Vilanova de Sau és un municipi de gran extensió, amb un predomini del medi rural per sobre 

de l’urbà. Aquest fet ha comportat que existeixin gran quantitat de construccions rurals, 

masos, cabanes, etc. Molts d’ells compten amb elements arquitectònics annexes que en 

alguns casos ha calgut individualitzar ja que destaquen per les seves característiques així 

com per la seva càrrega històrica. També hi ha un volum d’edificis inventariats que 

pertanyen al nucli urbà actual, tot i que en comparació és molt més reduït. La creixent 

conscienciació que està mostrant la societat actual respecte a la conservació dels nuclis 

urbans ha portat a protegir cada cop més els espais i els edificis que els han originat, 

d’aquesta manera s’han posat en valor, espais urbans, edificis i elements arquitectònics que 

fins fa un anys no gaudien d’aquesta importància. Per aquest motiu s’ha inclòs tot un conjunt 

de construccions que es troben en l’origen del poble actual i són una mostra de l’arquitectura 

que es realitzava aleshores. S’ha de tenir en compte que es troben en els orígens del 

municipi i del seu desenvolupament al llarg dels anys fins a la configuració del nucli urbà. 

La segona tipologia més important en quant a nombres absoluts és la del patrimoni natural, 

com ja es comentava, el medi rural i natural és el predominant, s’han volgut posar de relleu 

aquelles zones o espècimens que poden servir de referència per a la resta del conjunt i 

destacar els llocs naturals que prenen un interès especial per diversos motius, per la seva 

bellesa, pel significat en la memòria col·lectiva del poble, pels seus usos, per la seva 

situació... 

El patrimoni immaterial també representa, en quant a volum d’elements fitxats, un aspecte 

important, sobretot pel fet que s’han conservat força referències de l’activitat carbonera, molt 

tradicional a tota de la zona de les Guilleries i el Cabrarès. Dins d’aquest apartat també són 

interessants en la memòria popular l’emprempta del bandolerisme amb dos persontatges 

importants com Joan de Serrallonga i el Fadrí de Sau. Al seu voltant s’han conservat 

llegendes i un ric imaginari col·lectiu.  

La resta d’elements tot i que no representen, en nombre, un volum tan significatiu, cal tenir-

los també en consideració i no per això s’ha de menys tenir la seva importància. Perquè tot i 

no ser abundants quantitativament si que són rellevants qualitatviment ja que representen un 

actiu important pel municipi. 
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En el gràfic que segueix continuació, reflecteix els àmbits recollits a l’inventari en nombres 

absoluts. 
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Per més detall, el gràfic que segueix, reflecteix els àmbits recollits a l’inventari, segons la 

classificació tipològica. 
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Cal remarcar que el municipi té una base econòmica centrada en el sector primari, tot i que 

el turisme també és un actiu important. La tradició d’una economia agrícola-ramadera així 

com una estructura de població basada en l’habitat dispers, fa que gran part de les 

construccions es trobin en zona rural, allunyades del principal nucli de població principal. Cal 

afegir a aquesta consideració que, tal i com es veia en la gràfica anterior, el patrimoni 

immoble representa la major part dels elements inventariats. Així doncs, l’existència d’un 

assentament estable i ben documentat des de l’alta edat mitjana ha permès que molts dels 

edificis que ens han pervingut avui en dia siguin una herència de l’època medieval i 

moderna. Això ha fet que gairebé la totalitat dels masos siguin elements a contemplar i 
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incloure en el present inventari. 

La conjunció de tots aquests factors afavoreix que, d’una manera majoritaria, gran part dels 

béns fitxats es trobin disperssos per tot el territori municpial. 
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Patrimoni immoble 

Dins la categoria de patrimoni immoble la tipologia edificis representa la majoria dels 

elements fitxats, aquest edificis són majoritariament aïllats, perquè són, principalment, 

masos. Són un exemple del poblament dispers molt carectarístic de la zona, i també de la 

importància del medi rural i de l’activitat agrícola-ramadera a l’àrea de les Guilleries i el 

Collsacabra. També cal fer referència a algun conjunt arquitectònic com per exemple Sant 

Andreu de Bancells, . Cal dir que existeixen construccions que podrien haver-se considerat 

com a conjunt arquitectonics però degut a la carrega històrica i arquitectònica de cada un 

dels edificis que en formaven part es van individualitzar, cada un amb la seva fitxa 

corresponent.  

Així doncs, apart de les masies també s’han inventariat, les esglésies i altres construccions 

annexes. Aquests edificis religiosos han tingut un paper rellevant en les pautes 

d’organització del territori des de l’Alta Edat Mitjana ja que majoritariament han exercit 

funcions parroquials. Dues de les capelles principals: Sant Romà i Santa Maria, van veure 

crèixer nuclis habitats al seu voltant, malahuradament el de Sant Romà es troba desparegut 

sota el pantà, però Santa Maria ha estructurat el poble actual.  

Dins del nucli urbà, els edificis que s’han considerat històrics o bé aquells que han donat 

forma el carrer principal, és a dir el de Santa Maria, a partir del qual s’ha estructurat el poble, 

marcant les pautes de l’urbanisme del poble.  
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Dels jaciments arqueològics en destaquen les baumes o coves i les zones hàbitat 

prehistòriques que es troben a les fitxes a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya 

(IPAC). Però cal tenir, també, en especial consideració el jaciments medievals, els quals 

recentment han estat objectede recerca i es troben en procès de recuperació. A la Vall de 

Sau es conserva una gran mostra d’arquitectura medieval, en masos enrunats, en edificis 

religiosos, ponts com el de Malafogassa, i jaciments arqueològics com són les domus (del Pi 

i de Sant Romà)  i les fortificacions (Castell de Cornil). 

Durant la realització del treball s’han localitzat alguns masos enrunats que s’ha cregut 

convenient considerar-los tot i fitxar-se com a edificis, perquè encara conserven algunes 

parets, també podrien considerar-se jaciments arqueològics, tal i com s’ha explicat a s’ha a 

l’apartat d’observacions, i pertant caldria incorporar en els inventaris de la Generalitat de 

Catalunya. Aquest elements són, Els Apiadors, Can Tià, Can Bassunya, Can Massó, Puig 

Esforces, que a nivell documental tenen els seus orígens o bé a les acaballes de l’edat 

mitjana o bé a inicis de l’edat moderna.  

Finalment com a obra civil podem destacar els camins antics com el ramader i el camí ral, 

que que passa pel Pont de Malafogassa. Però actualment la més important i significativa és 

la Presa, no per la seves característiques arquitectòniques sinó perquè la seva construcció 

ha significat una transformació del paissatge i de l’economia del municipi. 

Patrimoni immoble. Tipologies en nombres absoluts
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Patrimoni moble 

Els béns mobles inclosos en aquest inventari són escassos. S’han inventariat com elements 

urbans algunes de les fonts que es troben dins el nucli com la  Font Vella (Fitxa 217) i La 

font de la Plaça Major (Fitxa 218) també s’han inventariat Les eines del Camp (Fitxa 127) 
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que es troben en una rotonda a l’entrada del municipi. També podrien haver-se considerat 

com a col·lecció ja que són un petit museu a l’aire lliure, però la seva funcinaliat és purament 

estètica i decorativa.. A l’apartat d’objecte tant sols s’han documentat el dos gegants el de 

Sant Romà (Fitxa 194) i Gegant de Serrallonga (Fitxa 198).  

Finalment, respecte a les col·leccions, cal pensar o és provable que n’hi hagi més de les que 

s’han pogut inventariar. Cal recordar que no es va poder accedir a l’interior de moltes cases. 

També es molt possible que existeixin objectes que han estat arraconats pel seu desús i que 

els seus propietaris no en coneguin el seu valor etnogràfic.. Així doncs s’ha inventariat un 

total de tres elements la Col·lecció arqueològica de Sau (Fitxa 183) que es troba al museu 

del poble, la Col·lecció de pintures de l’Ajuntament (Fitxa 202) distribuidia en divendres sales 

del consistori i finalment les Eines del Ferrer de Tall (Fitxa 213). 

Patrimoni Immoble. Tipologies en valors absoluts
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Patrimoni documental 

El patrimoni documental inventariat correspon principalment als fons documentals dels 

diversos arxius d’origen religiós o bé laic. Per un costat, a nivell públic, hi ha l’arxiu municipal 

(Fitxa 157) que es troba conservat a l’ajuntament i que ha estat orgaintzat amb el suport de 

l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Per altre bama, hi ha els arxius 

parroquials de Castanyadell (Fitxa 154), el de Sant Romà de Sau (Fitxa 155) i el de Santa 

Maria (Fitxa 156).  

Els arxius de propietat privada, no són gens abundants malgrat la gran quantitat de masos 

existents i que segurament han generat gran quantitat de documentació. En aquest cas 

passa el mateix que en les col·leccions, no hem pogut accedir a l’interior de molts masos ni 

tampoc posar-nos amb contacte amb els seus propietaris. Cal pensar, doncs, que és 
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possible que alguns disposin de documentació a la qual no s’ha tingut accés. L’únic arxiu 

privat documentat, doncs, ha estat el de Joan Orra (Fitxa 108) qui amb molta dedicació va 

realitzar un buidat de les fonts que es trobaven en els diversos arxius parroquials i el qual ha 

estat la base per a conèixer bona part de la història del masos, el seu origen i les primeres 

referències documentals. 

Patrimoni Documental. Tipologies en nombres absoluts
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Patrimoni immaterial 

El patrimoni immaterial és difícil de documentar, principalment a causa de la manca de 

documentació associada. Si s’observa la quantitat de registres del patrimoni immaterial, es 

fa evident que gran part de les llegendes i costums antics han desaparegut i resten en l’oblit. 

És cert que tampoc s’ha pogut entrevistar a tota la gent gran del poble que pogués recordar 

llegendes o costums antics, ja que l’objecte del treball tampoc era una recerca etnològica en 

aquest sentit. S’han recollit 2 manifestacions festives, la més recent de les quals correspon a 

la Fira d’Herbes remeieres i productes artesans (Fitxa 158), ja s’han celebrat vint edicions 

d’aquest acte i s’ha convertit en un referent a nivell turísitic però també com a element de 

cohesió social per la implicació dels diferents habitants.. A part també hi ha l’Aplec a Sant 

Andreu de Bancells (Fitxa 201)  que es dur a terme durant els mesos de novembre a la 

mateixa parròquia. 

S’ha inventariat, també un element de tradició oral corresponent a la llegenda del bandoler 

Joan de Serrallonga (Fitxa 185), que tot i que és una persontatge compartit amb altres 

municipis propers de la zona, la seva vinculació amb la Vall de Sau fou tan estreta que fins i 

tot,en l’actualitat se n’ha fet un gegant.  Seguin amb la tradició bandolera, ja dins l’apartat de 

Costumari s’hi ha inclós un personatge que formà part del grup de Serrallonga, el Fadrí de 

Sau (Fitxa 229). Aquest, sí que fou un personatge nascut al municipi i que tingué una gran 
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importància entre els bandolers de la zona. El fenomen del bandolerisme fou molt important 

en tot aquest territori (Guilleries, Collsacabra i Montseny) d’aquí la presència de gran 

quantitat de personatges que s’han consevat en la memòria històrica,. També hi ha ajduat la 

publicació de diversos estudis o monografies especielitzades en aquesta temàtica. 

Pel què fa a l’apartat de Múscia i Dansa s’ha fitxat dos elements, un d’ells es troba 

inventariat a l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, el ball del Gavatxot (Fitxa 212), 

tan mateix pels habitants del municipi és una tradició oblidada. El segon és un ball encara 

molt viu que es dur a terme durant els actes de la Festa Major, es tracata del ball de del 

Fanalet (Fitxa 186). 

Finalment, s’ha de fer referència als 9 registres introduïts sobre Tècniques artesanals. Tots 

fan referència a l’ofici de carboner, s’han conservat diferents places carboneres és a dir, els 

indrets on es cremaven les piles de fusta per fer el carbó, i també gràcies a diverses 

iniciatives de l’ajuntament s’han dut a terme diverses inciatives per conservar en la memòria 

històrica aquesta tècnica, tot fent-ne particeps als habitants del municipi. Novament la 

carboneria ha estat una activitat econòmica molt important en el medi rural i molt 

desenvolupada en aquest context geogràfic (Guilleries, Collsacabra i Montseny). 

En definitiva, a banda d’un patrimoni immaterial compartit amb altres municipis de la 

comarca i de Catalunya, Vilanova de Sau disposa i gaudeix d’un patrimoni genuí important i 

que no es pot perdre. 
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Patrimoni natural 

Pel que fa al patrimoni natural, aquest també permet evidenciar el gran valor natural i 

paisatgístic del municipi. Cal recordar que el terme municipal de Vilanova de Sau és un 



VILANOVA DE SAU (Osona). Inventari Patrimoni Cultural. 

 57

municipi de muntanya, que gaudeix d’abundants espais verds concentrats a l’Espai Natural 

Guilleries-Savassona. Aquest espai Natural es divideix en tres zones geogràfiques 

diferenciades que en l’inventari s’han individualitzat en tres fitxes i són: L’Espai Natural de 

Savassona (Fitxa 159), L’Espai Natural del Collsacabra (Fitxa 160) i  L’Espai Natural de les 

Guilleries (Fitxa 161).  

Aquests entorns naturals es troben dins d’alteres muncipis com són Tavertet, Tavèrnoles, 

Folgueroles, Rupit i Pruit... tan mateix Vilanova de Sau hi té una part molt important, tan, que 

fins i tot és on es troba la seu del Concorci de l’Espai que al mateix temps fa de punt 

d’informació. Cal fer esment també de la gran biodiversitat i de la fauna que es troba en 

aquesta zona i que gaudeix d’una gran varietat d’estudis i guies realitzats gràcies, com es 

deia anteriorment, amb suport de les diverses instititucions públiques que participen del 

l’Espai.  

Com a element significatiu per a la conservació d’aquesta biodiversitat es destaquen les 

basses que es troben a la zona i que tenen una funció de beurador per la fauna del territori, 

ce rec de les zones de correu i també com a recurs o punt d’aigua en cas d’incendi. La seva 

importància és prou siginificativa ja que des de l servei de Parcs de la Diputació de 

Barcelona se’n va realitzar un inventari que ha estat la base per la l’elaboració de les fitxes 

que es trobenen aquest treball. En concret s’han fitxat fins a 10 (Fitxes 

163,164,165,166,167,158 169, 171,172 i173). 

Un altre de les principals característiques de l’entron natural on es troba Vilanova de Sau 

són les cingleres que envolten la Vall. La seva espectacularitat fa que siguin una imatge 

prou reconeguda, no sols pels habitans de la zona i comarca sinó per tot Catalunya. A més a 

més la importància que tene no radica sols en la seva bellesa sinó també en el fet que han 

estat zones d’habitat per a diversos grups humans en períodes tan antics com el Paleolític i 

Neolític, alhora són zones on hi aniden diverses espècies d’aus com l’Aufrany, el Pela-

Rocques, , el Roquerol... que són una nova mostra de la importància d’aquest entorn per a 

la conservació dels diversos ecosistemes. Així doncs, tot i que aquests espedats es troben 

dins l’Espai calia fer-ne una fitxa per separat. 

Cal assenyalar que el municipi té un espècimen botànic declarat monumental per la DG de 

Medi Natural, la Seqüia del Tortadès (Fitxa 162)  

Finalment, només queda fer esment d’altres zones naturals fitxades que tenen un interés 

propi, ja que han estat zones amb una forta explotació humana però que han quedat en la 

memòria dels habitants com a indrets que cal consevar, s’han fitxat doncs el Sot de les 
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Moles, que el mateix nom indica que havia esta una zona d’on s’extreien pedres de molí 

(Fitxa 192) i les mines de Ferro i Barita,actualment abandonades, però que són mostra de 

l’activitat minera de la zona des de la primera meitat del segle XX fins ben entrada la segona 

(Fitxes 181 i 182). 

Patrimoni Natural. Tipologies en nombres absoluts
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Cronologia dels elements 

A nivell cronològic, els elements més antics documentats daten d’època prehistòrica i 

representen un 6% del total, gràcies als nombrosos assentaments d’aquest període 

estudiats i que es troben en les diversesses baumes i coves de les cingleres. L’època 

clàssica també es troba present a Vilanova de Sau tot i que amb un 1% d’elements 

inventariats. Un nombre important d’elements daten d’època medieval, representant un 7% 

del total., gràices en gran part a les Domus i fortificacions així com a les esglésies d’estil 

romànic. De l’època moderna identifiquem un major nombre d’elements, en concret 

representen un  40%, sobretot els edificis, és a dir els masos que tenen un origen en aquest 

moment històric, tamblé hi trobem alguns elements arquitectònics. La resta d’elements 

s’adscriuen a l’època contemporània, amb un 45 % de la mostra. 

També cal tenir present l’existència percentatge petit delements als quals no s'ha pogut 

atribuir un marc cronològic específic, per desconeixement del mateix, pel seu estat de 

conservació, etc. Pensem també que aquests resultats són modificables en la mesura que 

s’ampliïn els estudis dels béns inventariats i es facin noves datacions cronològiques 

contrastades. 

Els elements naturals no queden representats en la gràfica que segueix, ja que la seva 

formació no correspon en la major part dels casos a un període històric, sinó molt més antic i 
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en d’altres casos es desconeixia el seu origen. 

Cronologia dels elements
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Estat de conservació 

Un altre premisa a tenir en compte a l’hora d’avaluar els elements fitxats de Vilanova de Sau 

és el seu estat de conservació. Un 70% dels elements presenta un bon estat de 

conservació. Això ha estat possible gràcies al manteniment que els propietaris han fet de 

dels elements fitxats, sobretot els adscrits al patrimoni immoble. Així mateix, la rehabilitació 

de molts d’aquests edificis i la seva habitabilitat els hi ha donat un estat de conservació que 

a finals del segle XX no tenien. No hem d’oblidar però que un 18% del total dels elements 

presenten un estat de conservació regular, que en el cas dels edificis no és perquè presentin 

deficiències estructurals sinó, que en molts casos, externament es nota una manca de 

manteniment que en cas d’allergar-se podria arribar a fer que s’agreugin els problemes 

afectan, aleshores si, a l’estructura. I finalment un 12% del total es troba en molt mal estat 

de conservació tant pel seu estat de ruïna i abandó com per la sistemàtica acció antròpica 

que ha patit. Aquest darrer grup, tot i ser minoritari, hauria de ser motiu d’anàlisi i objecte 

d’una política de conservació adequada. Dins d’aquest apartat hi destaquen alguns dels 

jaciments arqueològics, però sobretot antics masos o els dos molins documentats, que es 

troben completament enrunats. 
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A part del seu estat de conservació, cal tenir en compte la seva protecció legal i física. Al 

terme municipal de Vilanova de Sau es troben sota protecció legal 14 elements inventariats 

que representen un 6% aproximadament, i d’entre ells 4 són arxius i també es troben sota 

protecció física. 

L’establiment de mesures de protecció esdevé un element de gran importància alhora de 

marcar un pla general de protecció del patrimoni del municipi, sobretot tenint en compte l’alt 

percentatge de béns que resten pendents de protecció, representats en un 94%.  
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Pel que fa a la tipologia sobre les propietats del Patrimoni Cultural de Vilanova de Sau, es 

pot observar que hi ha una clara diferència entre aquelles elements que són de titularitat 

pública, els quals representen un 8,8% i els que són de titularitat privada que són el 92,2% 

restant. Aquesta diferència és plenament justificable ja que la major part del volum de fitxes 

realitzades pertanyen a edificis ja siguin masos o habitatges, també cabanes que es troben 

en camps de propietat privada. També els jaciments arqueològics tot i trobar-se protegits per 

la llei del Patrimoni Cultural i definits com a béns comuns, es troben en finques de de 

propietat privada. Pel què fa als elements inventariats com a titularitat pública cal destacar 

que una part important correspon a patrimoni natural sobretot aquell que afecte als cursos 

d’aigua ja que són propietat de l’Agència Catalana de l’Aigua. Els camins documentats 

també són de titularitat pública així com l’arxiu municipal. Els elements del patrimoni 

immaterial com la Llegenda de Serrallonga (Fitxa 185), el Fadrí de Sau (228), la Fira 

d’herbes remeieres (Fitxa 158) o bé l’Ofici de Carboner (Fitxa 174). També es consideren de 

titulariat pública. De les col·leccions documentades, dues són de titularitat pública, una de 

del fons arqueològic del Museu de Vilanova de Sau (Fitxa 183) i la segona la de pintures 

(Fitxa 202) que es troben dins de l’ajuntament. 

El gràfic que segueix a continuació mostra, però, la gran diferència existent entre el nombre 

d’elements del patrimoni cultural de Vilanova de Sau a mans privades i els que es troben 

sota propietat pública. 
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2.11 Elements no fitxats 

En el decurs de la realització de l’inventari s’han cregut que hi havia un conjunt d’elements 
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que no havien de formar part de les fitxes per diversos motius. Així doncs s’han desestimat 

una sèrie de béns que ressenyem a continuació. Per valorar aquests elements, la fórmula 

que s’ha utillitzat s'ha basat en el mateix criteri d'inclusió dins l'inventari. Per definició es 

considera element no fitxable aquell que no presenta els valors, la particularitat, la 

significació suficients o bé que es troben desapareguts malgrat es tingui constància de la 

seva existència bé per fonts orals, bé perquè se’n conservi alguna documentació escrita o 

fotogràfica. 

Així doncs, pel que fa als elements no fitxats, la major part d’ells corresponen a la categoria 

de patrimoni immoble que, o bé han desaparegut, o bé no s’han pogut ubicar ni localitzar: 

Patrimoni Immoble 

Edificis 

La construcció del pantà, va fer que gran quantitat de construccions quedessin sota les 

seves aigües. No sols el nucli del municpi i l’església de Sant Romà, sinó multitud 

d’elements més com ara masos i ponts que creuaven el riu. A continuació detallem algun 

d’aquests elements que no s’han inclós dins de l’inventari: 

-Perallonga 

Es trobava just sota del Puig de la Força i a prop de la Riera de Balá. Era una construcció 

mitjana res tenia a veure amb altres grans masos de la zona com ara La Rovira, El Muner o 

l’Auleruja. L’origen de la casa és desconegut i no es troba documentada ni als fogatges de 

1553. 

 

-La Rovira 

Era una de les masies més importants de la Vall de Sau, provablament amb un origen 
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anterior al segle XVI quan apareix als fogatges de 1553. En aquell momento era habitda per 

Pere Rovira. 

Es trobava situada a la riba dreta del Ter, molt aprop de del Muner. Al costat hi tenia una 

una teularia, ja desapareguda i que era una nova mostra de l’economia rural i en part 

autosuficien de la zona  

-El Munner 

El Muner era un altre dels grans masos de la zona, es trobava sota el terme de Sant Romà, 

a la riba dreta del Ter. En nom apareix documentat per primera vegada als  fogatges de 

1497, on hi consta el nom del propietari en Muner, posteriorment, als fogatges de 1553 hi 

habitava en Bartomeu Moner.  

 

-El Vilar 

Era una de les cases mes característiques i emblemàtiques de la vall. Molt provablament el 

seu orígen sigui anterior anterior al segle XV. Aquest topònim seguramente té origen els 

vilare altmedievals o fins i tot podria remuntar-se al períodes romans o tardo-romans.  En els 

fogatges de 1497 hi vivia en Vilar, i una anys més tard als de 1553 en Joan Vilar.  
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Un altre element a tenir en compte era la font que es trobava sota la casa que era molt 

coneguda en el seu temps 

-Can Ànima Bella o La Riba Vella 

Es desconeix amb exactitud l’origen d’aquesta casa. Apareix documentada de diferent 

manera segons els mapes topogràfics antics. Es trobava a tocar de la riba esquerra del riu, 

al apart baixa de la vall. 

 

-La Codina 

Es tracta d’un altre dels grans masos de la zona que van quedar sota les aigües. El seu 

origen també és incert. 

-La casa del Fadrí de Sau 

Aquesta és la casa que va pertànyer al bandoler que formà part de la colla de Joan de 

Serrallonga i que habitava la Vall. El mas es trobava a la part baixa que quedar anegada per 

les aigües. 
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Conjunt arquitectònics 

-El poble de Sant Romà  

Al voltant de l’església de Sant romà de Sau, d’estil romànic, va començar a crèixer el que 

fou el nucli habitat més important de les parròquies que formaven el terme. Però la 

construcció del pantà va fer que tot el poble quedés sota les aigües i actualment l’únic 

testimoni és la punta del campanar que pot observar-se sobressortint. Tan mateix en 

moments de sequera encara resten visibles algunes de les cases. 
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Obra Civil 

-El Pont de Sant Romà.  

Segons la documentació escrita el pont es va començar a construir El pont apartir del 1390 i 

encara es s’hi treballava el 1412. Així doncs, tot i que seguia principalment els canons 

arquitectònics del romànic, l’època en que es construí pertanyia ja al període gòtic i així ho 

mostren alguns elments de la seva construcció. La seva construcció es produí en un període 

molt proper al de Malafogassa. 
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Patrimoni Moble 

Elements arquitectònics 

Dins d’aquest apartat s’ha de fer referència als elements arquitectònics que per la seva poca 

entitat o rellevància s’han exclòs de l’inventari. Són sobretot elements que formen part dels 

mateixos masos i que ja han estat descrits dins la mateixa fitxa perquè la seva rellevància no 

era prou siginificativa perquè s’individualitzessin. Aquests béns són principalment llindes 

amb les dates o decoracions, forns de pa de la casa... 

 

Llinda de can Percet 

Patrimoni Documental 

Es probable que existeixin particulars que es trobin en possessió de petits fons documentals 
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sobre el municipi de Vilanova de Sau, o bé disposin de fons d’imatges i fons bibliogràfics, tan 

mateix només hem recollit a les fitxes aquells de l'inventari aquells del quals d’hem tingut 

constància i s’ha considerant que són tenen una importància a nivell cultural pel municipi. 

Patrimoni Immaterial 

La major part de les festes tradicionals del municipi de Vilanova de Sau giren entorn les 

festes tradicionals catalanes. Concretament la Festa Major i els Reis que, tot i les seves 

especificitats, són comunes a totes les poblacions, per tan no han estat inventariades ja que 

s’emmarquen en les festivitats comunes celebrades, en major o menor mesura, a totes les 

poblacions, tot i que presenten les seves variacions específiques.  

També hi ha algunes rondalles que fan referència de manera més o menys directe a masos 

o zones de Vilanova de Sau. Aquest és el cas de la “Rondalla d'en Rovira” de Sau. Jacint 

Verdaguer referència a aquesta casa en la rondalla que recull i que segurament se’n feu 

ressó en una de les seves estades per les Guilleries.  
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Font: TORRENTS, Ricard (1995). Verdaguer estudis i aproximacions. EUMO Ed. 

Patrimoni Natural 

El terme de Vilanova de Sau compta amb nombrosos espais naturals. Per tant, com ja hem 

explicat més amunt, només hem fitxat específicament aquells que contemplen paisatges 

naturals concrets com els llocs d'interès paisatgístic. També s’han tingut en compte aquells 

espais que tenen un significat per la gent del municipi, ja sigui històric o etnològic. 

Vilanova de Sau es troba dins d’un Espai Natural protegit per aquest motiu el seu entorn 

disposa de nombrosos indrets singulars, amb una vegetació, flora i fauna particular. Molts 

dels llocs doncs no han estat inclosos a l’inventari perquè formen part de fitxes específiques 

de cada un dels Espais Naturals fitxats. Per altre banda tampoc s’han inclòs alguns llocs que 

ja formen part d’una fitxa però dins d’una altre categoria. Aquest és el cas del Puig de la 

Força que on s’hi troba el Castell de Cornil. 
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