FIRA D’HERBES REMEIERES
I PRODUCTES ARTESANS
Vilanova de Sau, primer diumenge de juny
Diumenge 1 de juny de 2008
La Fira d’Herbes Remeires de Vilanova de Sau va començar a iniciativa d’un grup de veïns
del municipi, i l’Herbolari de Sau, l’any 1991. Inicialment es va pensar com a Fira sectorial
per a herbolaris i professionals dedicats a l’obtenció de matèries primeres a partir de plantes
(farmacèutics, metges, perfumistes, cosmètics, ...) o que utilitzaven les plantes com a eina
artística o comercial (pintors, artesans en flor seca, floristes, jardiners, restauradors d’espais
naturals, ...). L’èxit de la primera edició va fer que l’Ajuntament de Vilanova de Sau acollís la
iniciativa i des de llavors la potenciat i financiat econòmicament.
Anys més tard es va veure la necessitat d’incorporar altres productes, i d’aquesta forma a la
fira original s’hi van afegir els artesans que, en dos grups ben diferenciats (els que venen a
vendre i els que venen a fer demostracions), aportaven un to més lúdic i comercial a
l’esdeveniment.
No han faltat mai a la fira les mostres de cultura popular, ni els espectacles d’animació, així
durant els últims anys s’hi han trobat grallers, bastoners, gegants, esbarts danzaires,
sardanes, grups musicals, animació per els més petits, i activitats turístico-esportives com el
tir amb arc, el vol en globus, les rutes a cavall o en poni i d’altres.
La fira ha anat creixent i s’ha consolidat, enguany s’organizarà la XVII edició amb un
retrobament amb l’esperit que va portar, fa més de quinze anys, a engegar el projecte
engrescador de donar a conèixer l’enorme patrimoni natural de la vall de Sau, i en concret
de la flora medicinal autòctona.
L’organització ha estat treballant durant els dos últims anys per a potenciar més encara
l’especialització tècnica i científica de la mostra, sense oblidar el caràcter lúdic i festiu de la
diada, ha organitzat conferències, seminaris, exposicions i rutes botàniques, que pretenen
aconseguir que el primer diumenge de juny de cada any, tothom sàpiga que Vilanova de
Sau, a les Guilleries, amb el seu embassament, les seves cingleres i el seu paisatge, és el
punt de trobada dels amics de les plantes.
La xifra de visitants ha anat fluctuant any darrera any, fins a situar-se al voltant dels quatre o
cinc mil visitants, que per a un municipi de tan sols uns trescents habitants, suposa un repte
important, en infrastructures i serveis, i en la forma d’atendre als nostres visitants.
S’espera la participació de més de 30 firaires, dels quals la mitat estan directament
relacionats amb les plantes remeieres o la seva utilització; es podran veure les
demostracions de 6 artesans (escloper, cisteller, picapedrer, llauner, puntaire, vidrer i
ceramista), i el mercat artesà aplegarà representants de molts sectors (formatges, coques,
embotits, vins, roba, pell, bijuteria, pintors, ...).
En la vessant tècnica es compta amb la presència de l’ACPPAM (Associació Catalana de
Productors de Plantes Aromàtiques i Medicinals), del Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya (amb seu a Solsona), del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, del Gremi
d’Herbolaris de Catalunya, i dels experts locals de l’Herbolari de Sau i l’empresa Sotacingles
SL, coordinadora de la fira.
El programa de l’any 2007 oferirà activitats ja consolidades i el tradicional pregó (en ell qual
han participat personatges coneguts com el músic Pep Sala, els periodistes Toni Coromina,

Vicenç Partal o Jordi Margarit, els biòlegs Ramon Pascual i Núria Durán, o el director de la
Banda de Música de Barcelona Josep Mut, entre d’altres).
Alguns del actes programats per a l’edició del 2008 són:

y pregó d’Inauguració de la Fira a càrrec d’en Matthew Tree, periodista i escriptor
y els concursos populars de Rams de Flors Boscanes i de Truites Casolanes
y l’exposició de gran format “Una mirada propera a les plantes”, d’en Pep Bonet, amb
grans fotografies de 150x100 cm de diferents plantes i vegetals.

y la conferència tècnica sobre “Els usos de l’àloe” a càrrec d’en Joan Carles Álvarez i
y
y
y
y
y

Rey, l’Herbolri de Sau.
l’obertura i presentació de la remodelació del C/ Santa Maria de Vilanova de Sau.
la presència d’en Romà, el Gegant de Sau (el Gegant Més Gran del Món, quasi 6 m
d’aláda i 110 kg de pes).
les demostracions d’artesans: cisteller, escloper, picapedrer, ceramista, etc...
La ruta botànica guiada
el concert de fi de fira amb l’agrupació coral “Ressò de l’Arboç”.

També es comptarà amb la presència dels organitzadors de la Fira de Ses Herbes a Selva
(Mallorca), i la representació d’altres Fires d’Herbes similars.
Vilanova de Sau reuneix les característiques adients per acollir aquest tipus
d’esdeveniment, doncs el seu aïllament ha permés que el grau de conservació del medi
natural sigui molt elevat, no en va s’ha creat el Consorci de l’Espai Natural
Guilleries-Savassona, depenent de la Diputació de Barcelona, i en el qual estan
representats els municipis de Vilanova de Sau (seu del Consorci), Folgueroles, Tavèrnoles,
Sant Julià de Vilatorta i Sant Sadurní d’Osormort, amb una superfície protegida de 120 km
quadrats.
La riquesa vegetal és enorme (més de 900 espècies inventariades) i es poden trobar zones
pràcticament verges amb flora autòctona. La majoria d’espècies d’orquídies catalanes hi
són presents, castanyers, roures, alzines, freixes, aurons i d’altres arbres es poden observar
pràcticament a tot arreu.
A la varietat vegetal pot afegir-se el patrimoni humà, històric i cultural de la vall, doncs la
presència humana està confirmada des de fa més de 15.000 anys, i així ho confirmen els
jaciment del Roc del Migdia, El Cingle Vermell o El Castell, dels quals es pot observar una
petita mostra al Museu Arqueològic de Vilanova de Sau. El romànic també ha deixat
nombrosos exemples com el campanar de Santa Romà de Sau (arar anegat per
l’embassamanet), l’església de Santa Maria, la de Sant Andreu, la Domus del Pi, o el Castell
de Cornil. Tot això podrà contemplar-se quan el Projecte de dinamització arqueològica de la
Vall de Sau comenci a fer les primeres actuacions de la ma d’en Eudald Carbonell i el seu
equip.
Si a tot això afegim la creació de l’embassament, amb els canvis que va suposar i la
possibilitat d’oferir alternatives esportives i recreatives, veiem que les possibilitats de
conèixer Vilanova de Sau, el seu municipi i l’entorn són enormes i variades, el que ha
permés un incipient sector turístic amb ganes, il·lusió i sentit pràctic, que postula sobre la
sostenibilitat, la qualitat i el respecte del patrimoni. L’Associació de Turisme de Vilanova de
Sau i el Consorci de Promoció Turística Vall de Sau-Collsacabra vetllen per aquests
objectius dissenyant activitats, rutes, i alternatives que fan possible visitar i conèixer aquest
indret tranquil i bonic que resta només 60 minuts de Barcelona!

PROGRAMA PREVIST
9:00 Sortida Botànica per a tos els assistents.
Amb Dolors Freixes, Herbolària d’Ullà.
Des de davant de l’Ajuntament.
10:00 Obertura oficial de la Fira.
Obertura de l’exposició “Una mirada propera a les plantes”
A la Sala Polivalent de l’Ajuntament de Vilanova de Sau.
10:30 Conferència “Usos i coneixement de l’àloe”.
Amb Joan Carles Álvarez, herbolari de Sau.
A la Sala Polivalent de l’Ajuntament de Vilanova de Sau.
12:00 Pregó de la Fira
A càrrec de Matthew Tree, periodista i escriptor.
A la Plaça Major de Vilanova de Sau.
12:30 Ball de Gegants amb la presència d’en Romà de Sau.
A la Plaça Major de Vilanova de Sau.
13:00 Obertura oficial del carrer Santa Maria.
17:00 Resultat dels concursos de Rams de Flros Boscanes i Truites casolanes.
A la Sala Polivalent de l’Ajuntament de Vilanova de Sau.
19:00 Concert de Fi de Fira a l’Església de Santa Maria.
A càrrrec de l’Agrupació Coral “Ressò de l’Arbo”.
Amb un repertori de conegudes canconçs catalanes
d’autors com Joan Manel Serrat, Pep Sala, Diango, etc...
Durant tot el dia
Mercat d'Herbolaris i Artesans
a la plaça Major de Vilanova de Sau
Demostracions d'artesans
a la plaça Serrallonga de Vilanova de Sau
Exposició:

“Una mirada propera a les plantes", Pep Bonet (Mallorca)
Sotacingles SL – L'Herbolari de Sau
Mostra de fotografies de gran format de plantes i vegetals
a la Sala Polivalent de l'Ajuntament de Vilanova de Sau

Altres acrtivitats
"Animació infantil", a càrrec de l'Associació Catalana de Cases de Colònies
carpa instal·lada al Parc Infantil de Vilanova de Sau, al costat de l'església
Fins a les 12:00 hores inscripció i lliurament de les truites que participaran en el
VII Concurs de Truites Casolanes de Vilanova de Sau
Plaça Major de Vilanova de Sau.
Fins a les 13:00 hores inscripció i lliurament dels Rams de Flors que participaran en el
XVII Concurs de Rams de Flors Boscanes de Vilanova de Sau
Sala Polivalent de l'Ajuntament de Vilanova de Sau.
Gaudiu d'un dia diferent en un entorn privilegiat i coneixeu la nostra gastronomia, els
nostres monuments, el romànic de la vall de Sau, els cingles, els rierols, les flors i les
plantes, el patrimoni humà, les llegendes, l'embassament, els esports que s'hi
practiquen, les excursions, la cultura, la gent...

