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3. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 

La vall de Sau- Collsacabra està situada entre l’altiplà de Collsacabra i el massís de 

les Guilleries que formen part de la comarca d’Osona. El Ter el travessa i en part origina 

uns característics roquissars formats per les serres de Tavertet, Rupit i el Far. 

El marge nord del riu, al seu pas per la vall de Sau, està delimitat pel Collsacabra on 

es troben Rupit i Pruit, Tavertet i l’Esquirol-Santa Maria de Corcó. En aquesta zona el 

paisatge està retallat per sortints calcaris aguts de forma tabular. Els relleus culminants de 

l’altiplà són les plataformes de Cabrera (1.306 m), Aiats (306 m) i el Sitjar (1.121 m). Tot 

això enllaça suaument amb la plana de Vic a l’oest, la plana d’en Bas a l’est i les Guilleries 

al sud.                                                                                 

 

 

En l’altre marge del riu, el massís de les Guilleries ofereix, en contraposició, formes 

més suaus que el Collsacabra. És una zona de muntanyes granítiques que enllaça amb el 

Montseny, on predominen els volums arrodonits. En aquesta banda hi ha Folgueroles, 

Vilanova de Sau i Tavèrnoles. Les altituds més grans corresponen a Sant Gregori (1.088 

m), Sant Benet (1.444 m), Faig Verd (1.182 m) i Sant Miquel de Solterra (1.204 m). 

A la conca del Ter hi ha l’embassament de Sau, al peu dels cingles de Tavertet, 

d’una banda, i la Vall de Sau de l’altra. El pantà de Sau, que arriba a Roda de Ter, té 17 

Km de llargada i una amplada variable, que en alguns punts supera els 3 Km (Fig. 3.2). 

Sau aprofita 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 i té una capacitat d’uns 177 

milions de m3. La resclosa té 75 m d’alçada i 260 m de llargada i és a uns 370 m d’altitud, 

en un engorjat uns 2 Km aigües avall de l’antic poble de Sau.  

 

 
Figura 3.1- Localització de 
l’embassament de Sau. 
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Fou bastida a partir de 1949 per Hidroelèctrica de Catalunya i s’acabà el 1963. Sota 

la resclosa hi ha la central elèctrica, uns 25 m més avall, que aprofita un total de 100 m de 

desnivell i té una potència instal·lada de 75.000 CV i una producció anual de 85 milions de 

Kwh. A part de la producció elèctrica, el pantà regula les aigües del Ter, i des del 1966 

cedeix un cabal de 8 m3/s d’aigua per a l’abastament de la ciutat de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2- Mapa carto-
gràfic de Sau i el seu 
entorn. El pantà de Sau es 
troba a la conca de Ter, al 
peu dels cingles de 
Tavertet d’una banda,  la 
vall de Sau de l’altra. Té 17 
Km de llargada i una 
amplada variable que en 
alguns punts supera els 3 
Km. 
 


