30è CONCURS
DE RAMS DE FLORS BOSCANES
FIRA D’HERBES REMEIERES I PRODUCTES ARTESANS
DE VILANOVA DE SAU
Des de l’any 1992, cada 1r diumenge de juny es celebra la
Fira d’Herbes Remeieres i Productes Artesans de Vilanova de
Sau. En el marc d’aquest data assenyalada es convoca el
Concurs de Rams de Flors Boscanes.
Al concurs poden participar els veïns i veïnes de Vilanova de
Sau, o els visitants que s’acreditin a l’Organització de la Fira, el
mateix dia de la celebració (consultar el programa
corresponent)
BASES DEL CONCURS
1. Només hi ha una categoria de concursants. Poden
participar totes les persones majors d’edat, i els menors
representants per un adult responsable.
2. Els membres de Jurat el composen. La direcció Tècnica
de la Fira (Herbolari de Sau), l’Alcalde/desa de Vilanova
de Sau (o persona delegada), el Convidat d’Honor de
la Fira (si aquell any s’escau), i dues persones escollides a
l’atzar sense relació amb cap dels participants al
concurs (tres si no hi ha Convidat d’Honor).
3. Els membres del jurat no poden participar en el concurs.
4. Cada concursant pot presentar només un ram.
5. Cada ram a d'estar fet, com a mínim, per tres tipus
diferents de flor fresca representatives de l’Espai natural
de les Guilleries-Savassona.
6. Seran eliminats del concurs els rams amb plantes amb
perill d'extinció, plantes protegides o que cal conservar,
plantes cultivades, o flora introduïda a la zona.
Cal informar-se convenientment (algunes de les flors i plantes protegides
o a considerar són: falgueres com Pellaea calomelanos, que només viu
en dos hàbitats en tota Europa, els arbres de Prunus lusitanica, les flors
de Melampyrum catalaunicum, espècies com Allium pyrenaicum,
Cardamine amara subsp. Olotensis, la Saxifraga vayredana, o el
marcòlic vermell o lliri morat (Lilium martagon), entre d’altres).

7. El veredicte del jurat és inapel·lable.
PREMIS:
•
•
•
•

Premi al Ram més ben treballat
Premi al Ram amb més varietats de flors
Premi especial pel Ram amb el nom de les flors
Obsequi per a tots els participants.

RECEPCIÓ DELS RAMS, DE 10 A 13 h
LLIURAMENT DE PREMIS, DE 13 A 13:30 h
EXPOSICIÓ DE RAMS FINS EL TANCAMENT DE LA FIRA

