


Joan Riera 
Alcalde de Vilanova de Sau 

Benvolguts vilanovins i benvolgudes vilanovines, 
Benvolguts i benvolgudes visitants, amics i amigues, 
 
 

     Un any més hem arribat, sense cap dubte, al dia més especial pel 
nostre poble: la celebració de la Fira d’Herbes Remeieres, enguany la 
24a edició. 
 

     És un orgull que la nostra Fira hagi esdevingut un referent en el   
país entre les fires d’aquestes característiques, i aquest fet no hauria 
estat possible sense la complicitat de tots i cada un de vosaltres que 
any rere any doneu el vostre suport, tant en l’organització com amb la 
vostra visita a Vilanova de Sau. 
 

     Als que visiteu la Fira i veniu d’altres llocs us dono la benvinguda i 
us convido a gaudir de tots i cada un dels indrets del nostre poble, 
fent-vos saber que tots els ornaments que veieu són fruit del treball i 
de l’esforç dels vilanovins i de les vilanovines, especialment del taller 
de dinamització, així com tota l’organització de les parades i els actes 
culturals que celebrarem avui.  
 

     De tots els actes us voldria destacar la inauguració de les hortes 
amb varietats específiques i autòctones, i altres recuperades gràcies 
a la investigació i l’esforç dels amants dels cultius tradicionals. 
 

                La Fira, com veieu, segueix viva. Hi ha lloc per a  
           tothom: podem mostrar-hi el que fem i el que volem fer, 
           participar-hi i ser presents de mil maneres diferents. Tots 
           tenim el nostre lloc i de ben segur que ens hi trobarem 
           en algun moment durant el diumenge. 
            
                Us desitjo que passeu una bona jornada! 
 

 









  PROGRAMACIÓ 
 

Matí  
 
8:30 h a 11:00 h Plantes aromàtiques i medicinals de la Vall de Sau  
(Ruta botànica)   Guiada per Dolors Freixes . Herbolària d’Ullà 
 

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

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

    PLAÇA MAJOR DE VILANOVA DE SAU 
     
    Inauguració de l’hort de Sau - Verdura natural de les  
    Guilleries - Vall de Sau 
      
    Obertura del XIX Concurs de Truites Casolanes  
    Obertura del XXIV 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 12:00 h Menjar per a ser millors.  
(Conferència)   A càrrec d’Adam Martín . Periodista i escriptor 
        

 SALA POLIVALENT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU 
 

Migdia  
  
12:00 h a 13:30 h Ets el que menges?  
(Presentació)   A càrrec de Xevi Verdaguer . Comunicador i terapèuta 
 

    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:  

 

    XIX Concurs de Truites Casolanes    
    XXIV Concurs de Rams de Flors Boscanes 
    II Concurs de fotografia de Vilanova de Sau, celebrat 
    durant la caminada popular que va tenir lloc el passat 10 de 
    maig 
 

    SALA POLIVALENT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU 



 PROGRAMACIÓ 
 
 

Tarda  
 

 
16:30 h a 18:00 h Espècies i condiments picants 
(Taller )    Pebrots, pebres, caienes, curris,...     
    A càrrec de Joan Carles Rey . Director de l’Herbolari 
    de Sau, químic 
 

    SALA POLIVALENT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU 
  

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

 

 ACTIVITATS PELS 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 Poniferia 
 

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

 

 



 ACTIVITATS PARAL·LELES 
 
 
Exposició  Espècies: un tresor a la cuina, un regal  per a la salut 
didàctica  Herbolari de Sau - Sotacingles SL - Vilanova de Sau 
 

 SALA POLIVALENT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU 
  
El Soc (mercat) de les Espècies 
(Mostra al carrer)  Herbolari de Sau - Sotacingles SL - Vilanova de Sau.  
 
 

 PASSEIG VERDAGUER, CARRER SANTA MARIA I PLAÇA MAJOR DE  
 VILANOVA DE SAU 

  







 

     El món de les PAM (Plantes Aromàtiques i Medicinals) és         
inabastable i sorprenent. Algunes plantes poden trobar-se com a  
remeis fantàstics, i alhora com a condiment indispensable, a banda 
de poder gaudir de la seva bellesa ornamental. 
 

     Enguany la Fira d’Herbes Remeieres de Vilanova de Sau ha    
volgut apropar-se a les espècies, i tot i no ser una mostra específica 
com en d’altres indrets del país, si que mostrarà algunes d’aquelles 
que són pràcticament indispensables a qualsevol cuina o restaurant. 
 

     Soles o sàviament barrejades les espècies ens transporten a un 
món de sensacions olfactives, gustatives, o també de textures i             
presentacions, que l’imaginari popular associa a paisatges llunyans o 
a preus elevadíssims. 
 

     De la canyella al cardamom, el pebre o el safrà, les espècies      
constitueixen per si mateixes un punt i a part en l’estudi de les seves 
aplicacions culinàries o medicinals. Però el que aquí considerem  
espècia pot ser d’allò més habitual a d’altres països, i per contra una 
humil farigola podria representar una insospitada coneixença a les 
cuines més exòtiques. 
 

     Passegeu, gaudiu, oloreu, tasteu i transporteu-vos ben lluny amb 
la vostre imaginació, però sis us plau, torneu a la Fira d’Herbes de   
Vilanova de Sau, on intentarem sorprendre-us cada any.  
 

Bona Fira i moltes gràcies per la vostra visita. 
 

Joan Carles Rey 
Direcció Herbolari de Sau 

Organització Fira d’Herbes 2015 
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