








 PROGRAMACIÓ  

 
 
 
Matí  
 

8:30 h a 11:00 h (Ruta botànica)   
  

 Plantes aromàtiques i medicinals de la 
 Vall  de Sau 
  

 Guiada per botànics 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 XXVII Fira d’Herbes  
 Remeieres de Vilanova de Sau 
  
 

 PLAÇA MAJOR DE VILANOVA DE SAU 
 
 

 • Obertura del XXII Concurs de Truites  
 Casolanes 
 • Obertura del XXVII 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 
 
 

11:00 h a 13:00 h (Conferència) 
  
 

 Antibiòtics naturals:  
 Una antiga alternativa d’interès creixent 
  

 L’augment de la resistència als antibiòtics, 
 d’alguns microorganismes que afecten a la   
 població humana, és actualment un motiu de 
 gran  preocupació entre la comunitat científica, 
 un fet que ha portat a cercar noves (velles)     
 solucions en l’entorn proper. Les plantes      
 aromàtiques i medicinals, i algunes molses,   
 líquens i fongs, són actualment en el focus de la 
 investigació més avançada, per tal de trobar 
 noves eines de lluita contra els microorganis-
 mes  patògens.  
 A càrrec de la Universitat de Barcelona  

  
 

 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:  
 
 

 • XXII Concurs de Truites Casolanes    
 • XXVII Concurs de Rams de Flors Boscanes 
   
  

 SALA POLIVALENT DE L’AJUNTAMENT DE  
 VILANOVA DE SAU 
 
   

 

 
 
 
Tarda  
 

17:00 h a 20:00 h (Taller )  
 

 Taller rams de mà estil rústic (XXL) 
  
 Taller pràctic demostratiu sobre com fer rams 
 de flors de mà amb la tècnica “espiral”, amb 
 flors de temporada. Mínim 10 persones. 
 A càrrec de la Irene Martín, florista i  
 decoradora. 
  
 

 SALA POLIVALENT DE L’AJUNTAMENT DE      
 VILANOVA DE SAU 
 
 

 19:00 h   
  

 Tancament de la XXVII Fira d’Herbes  
 Remeieres de Vilanova de Sau 
 
 

 
  

 Exposició: “Flors i plantes. Fotografies 
 des d’un telèfon mòbil”  
  

 Recull de fotografies de flors i plantes           
 aromàtiques i medicinals, realitzades amb     
 diversos telèfons mòbils. Permet observar les 
 possibilitats de realitzar treballs de reconeixe-
 ment i identificació, mitjançant les imatges       
 captades per aquests dispositius portàtils, que 
 avui en dia s’han tornat imprescindibles en la 
 nostra vida diària.  
  

 Herbolari de Sau - Sotacingles SL -  
 Vilanova de Sau  
 

 SALA POLIVALENT DE L’AJUNTAMENT DE      
 VILANOVA  DE SAU 
 
 

 Engalanament de carrers 
  

 Herbolari de Sau - Sotacingles SL -  
 Vilanova de Sau 
 

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

 

 
 
 Taller d’Animació Infantil 
 

 A càrrec de Fundesplai, Fundació Catalana de 
 l’esplai. 
 

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

 
 

 ACTIVITATS PELS MÉS PETITS                                                            

 ACTIVITATS PARAL·LELES                                                            





  
 Aquest any 2018 s'ha arribat a la XXVII edició de 
la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau,      
gràcies com sempre, a la col·laboració i l'esforç de 

molta gent, que amb il·lusió ha fet possible, un any 

més, que tots els vilanovins i vilanovines, visitants, 
amics i amigues puguin gaudir d'aquesta festa,      
aprofitant per conèixer una mica més del nostre poble, 
del nostre patrimoni i de la nostra gent. 
 
 Per tot això, volem adreçar un agraïment sincer a 
tots els organitzadors, col·laboradors, firaires i        

conferenciants de la fira d'enguany, a la feina del Taller 
de Dinamització del poble, i a tots els veïns i veïnes de 
Vilanova de Sau. 

 A tots, molts gràcies ! 
Gaudiu de la Fira ! 

 
Organització Fira d’Herbes Remeieres i 

Ajuntament de Vilanova de Sau 

 



Organitza: 

Col·labora: 


