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Benvolguts vilanovins i vilanovines,  
 
Ja tornem a arribar al juny i això vol dir que ja tenim una altre fira  d’herbes, 
aquest any és la XXIII edició i crec que no tothom ho pot dir. Aquest any  
serà una fira amb novetats, com podreu veure en el programa, i crec que la 
faran més interessant i més participativa.  Aquest any podrem gaudir de les 
rutes botàniques amb l’Evarist, que ja el tenim com un clàssic, podrem     
estrenar la ruta dels vernets, un projecte que comença a caminar gràcies  a 
la bona col·laboració que hem trobat per part de tots els propietaris. Aquest 
és un projecte que si el podem anar consolidant, tindrem una  ruta botànica 
per gaudir tot l’any de les herbes remeieres, i així  poder oferir un nou      
producte perquè la gent vingui a gaudir del nostre poble.  
 
Un any més donar les gràcies al taller de dinamització que una  vegada més 
ens ajuden amb totes les festes, a fi de tenir el poble ben bonic, l’any passat 
ja ens varen fer els magnífics pendons i aquest any es tracta de que        
vingueu a descobrir la nova feina. No vull allargar-me més, només donar     
gràcies en nom de tot l’Ajuntament a tothom que ens dóna un cop de mà per 
fer que tinguem una fira millor, i que ens ajuda a poder tirar projectes       
endavant i així podem seguir fent poble, moltes gràcies per tot i molt bona 
Fira!!!!!! 

 

 

Joan Riera 
Alcalde de Vilanova de Sau 



Fira d’Herbes Remeieres de Vilanova de Sau - 2014 
 
Enguany la fira dedica especial atenció a les Olors de La Natura , les conferències, 
els tallers i les exposicions versaran sobre aquesta temàtica, no en va les olors són 
missatges que desprenen les plantes, els arbres i fins i tot els animals, que         
desapareixen a l’aire, però que tenen un origen definit i conegut. La majoria de   
fragàncies i perfums que s’utilitzen són imitacions d’allò que es troba a la natura, tot 
i que sovint només podem olorar-les després d’extreure-les i tractar-les. 
 

L'ús dels perfums d’una forma conscient és tan antic com l’home, que va passar de 
cremar herbes i fustes d’arbres per atiar el foc, a fer-les servir en cerimònies rituals 
per agradar a les seves deïtats, que rebien el missatge a través del fum, per       
fummum d’on deriva la paraula actual perfum . 
 

No totes les plantes tenen perfum, tot i segurament la majoria fan una o altra olor, i 
les considerem com a perfums si són agradables o acceptades per una majoria de 
persones. Els perfums que deriven de plantes són en la seva major part olis        
essencials, producte de processos biològics que serveixen em molts casos per 
atreure insectes pol·linitzadors, o pel contrari per repel·lir-los. Aquestes olors són 
resultat de complexes combinacions de substàncies volàtils que depenen tan de la 
planta, com de factors climàtics o del sòl, transformant-se i adaptant-se a cada   
situació em funció de la pressió atmosfèrica, de la humitat ambiental, la temperatura 
o la radiació solar. 
 

A la Fira trobareu un munt d’olors, doncs a les pròpies de les plantes aromàtiques i 
medicinals, cal afegir les que desprenen els aliments i productes naturals i          
artesanals que ofereixen els firaires. 
 

No deixeu e venir el dia 1 de juny a Vilanova de Sau, doncs la natura en aquesta 
època ofereix el millor de les seves olors, per la qual cosa us recomanem que feu la 
ruta botànica que hem programat, que escolteu el que explicaran els nostres 
col·laboradors tècnics, que gaudiu amb les conferències i presentacions de tot tipus, 
i que passeu un agradable dia amb nosaltres. 
 

Bona Fira. 
 

Joan Carles Rey 
Direcció Herbolari de Sau 
Organització Fira d’Herbes 
 







  PROGRAMACIÓ 
 

Matí  
 
8:30 h a 11:00 h Plantes aromàtiques i medicinals de la Vall de Sau  
(Ruta botànica)   Amb Evarist March . Botànic i gerent de Naturalwalks 
 

    SORTIDA DES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU  
    NO ES NECESSÀRIA RESERVA PRÉVIA 
  

10:00 h a 10:30 h Obertura de la XXIII Fira d’Herbes Remeieres  
  

    PLAÇA MAJOR DE VILANOVA DE SAU 
  
    Obertura del XVIII Concurs de Truites Casolanes  
    Obertura del XXIII Concurs de Rams de Flors Boscanes  
 

    LLIURAMENT DELS EXEMPLARS DEL CONCURS A   
    L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU 
    TANCAMENT DELS CONCURSOS A LES 13:00 h 
  

10:30 h a 12:30 h El món dels perfums. Què és un perfum?  
(Conferència)   A càrrec d’Antònia Pérez.  Química perfumista 
        

 SALA POLIVALENT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU 
 
 

 
Migdia  
  
12:30 h a 13:30 h Tàpies variades. Nou llibre  
(Presentació)   A càrrec de Pere Tàpies . Comunicador i gastrònom 
 

    SALA POLIVALENT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU 
 

13:30 h a 13:45 h Proclamació dels guanyadors i/o guanyadores i            
    lliurament de premis de:  
    XVIII Concurs de Truites Casolanes    
    XXIII Concurs de Rams de Flors Boscanes 

 

    SALA POLIVALENT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU 



 PROGRAMACIÓ 

 
Tarda  
 

 
16:00 h a 18:30 h Perfumeria natural. Com fer un perfum? 
(Taller pràctic)   Olis essencials - Essències artificials   
  
    A càrrec de Joan Carles Rey . Químic i director de       
    l’Herbolari de Sau 
 

    SALA POLIVALENT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU 
  

 19:00 h   Tancament de la XXIII Fira d’Herbes Remeieres de 
    Vilanova de Sau 
 

 ACTIVITATS PER ELS MÉS PETITS 
 
 
Taller d’Animació Infantil 

 A càrrec de l’Associació Catalana de Cases de Colònies 
 

 PARC INFANTIL AL COSTAT DE L’ESGLÉSIA DE STA. MARIA DE          
  VILANOVA DE SAU 

 
Ponis per muntar    
   Hípica Mas Planabés 
 

 PARC INFANTIL AL COSTAT DE L'ESGLÉSIA DE STA. MARIA DE  
 VILANOVA DE SAU 

 

 



 ACTIVITATS PARAL·LELES 
 
Exposició  Natural o artificial. Olors de la natura  
didàctica  Descobriu a quina planta correspon i si és natural o artificial 
   Herbolari de Sau - Sotacingles SL - Vilanova de Sau 

 

 SALA POLIVALENT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU 
  
Guarniment del carrer Santa Maria i la Plaça Major  
(Mostra al carrer)  25 plantes amb olor 

 Realitzat per l’Herbolari de Sau - Sotacingles SL i la  
  col·laboració del Taller de Dinamització per la gent gran de 
  Vilanova de Sau 

 

 PASSEIG VERDAGUER, CARRER SANTA MARIA I PLAÇA MAJOR DE  
 VILANOVA DE SAU 
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Col·labora: 


