AGOST

BELLVER DE CERDANYA

2 d’agost DIJOUS
21:30 h Caminada de marxa nòrdica sota la lluna plena pels ca-

mins històrics del Segre guiada per Jordi Pau Caballero,
instructor de marxa nòrdica i guia adherit al CBH. Punt
d’inici a l’església de Santa Maria de Talló (durada activitat: 3 hores).Informació i inscripcions: nordicwalkingpirineus@gmail.com Tel. 637 729 612. Preu: 15 € Participants: mínim 8 i màxim18.

GÓSOL

4 d’agost DISSABTE
10:00 - 12:00 h
18:30 h

Taller de pintura al tremp d’ou: tècnica de pintura pròpia de l’art romànic a, càrrec de l’especialista Francesc
Cisa al Centre de Muntanya de Gósol.
Concert de música medieval per la Cobla Quartana i Berenar de plats medievals i de la cuina dels Bons Homes,
a l’Alberg Molí de Gósol.

JOSA DE CADÍ

5 d’agost DIUMENGE
9:00 h Caminada guiada de Tuixent a Josa de Cadí pel Camí
10:00 h
12:30 h
13:30 h
14:00 h
16:30 h
18:00 h

dels Bons Homes. Lloc de sortida: plaça Serra del Cadí
de Tuixent.
Parades d’artesans dels dominis del cavaller Ramon de
Josa. Llibreria càtara, durant tot el dia
Cercavila i visita guiada a Josa.
Espectacle infantil. Amb SAC Espectacles.
Dinar popular. Cal fer la reserva al Consell Comarcal de
l’Alt Urgell, tel. 973 353 112. Preu: 15 €
Xerrada “El Castell de Josa”, a càrrec de l’historiador
Carles Gascon.
Cercavila de cloenda amb SAC Espectacles.

BERGA

11 d’agost DISSABTE
19:30 h Berenar sopar amb degustacions de plats medievals i
22:00 h

de la Cuina dels Bons Homes a l’Hotel Ciutat de Berga. Preu:18 € Cal reserva prèvia al 938 221 465 o
berga@hcchotels.es
Ruta trobadoresca nocturna a Berga (Gratuïta). Sortida
des del Portal de Santa Magdalena. Més informació OIT
Berga Tel. 938 211 384

CASTELLBÒ

ÉLLER

18 d’agost DISSABTE
10:00 h Ruta circular pels voltants d’Éller amb visita guiada. Si
14:00 h

11 d’agost DISSABTE
22:00 h Concert de música tradicional del Pirineu, amb el Els
Tanyuts. Lloc: Plaça de l’Estudi.

23:00 h Foc inquisitorial: Espectacle del grup de Diables de l’Alt
Urgell pels carrers del poble.

12 d’agost DIUMENGE
10:00 h Mercat
càtar
11:00 h
11:30 h
12:30 h
18:00 h
19:00 h

durant
tot
el
dia
- Artesans de la vall de Castellbò i d’arreu del Pirineu.
- Demostració d’antics oﬁcis.
- Animació de carrer amb SAC Espectacles.
Cercavila d’inauguració del mercat i pregó, a càrrec de
SAC Espectacles.
Danses medievals dirigides per Pep Lizandra, a la plaça
de l’Església.
Danses medievals dirigides per Pep Lizandra, a la plaça
Major.
Xerrada “Nazis a la recerca del Sant Grial: una història
d’espies abans de la Segona Guerra Mundial ” per Carles Gascon, historiador.
Visita guiada al Castellbò històric.

VILAMITJANA

17d’agost DIVENDRES
18 d’agost DISSABTE
22:00 h Representació de l’espectacle medieval Cercamón basat en la novel·la de Lluís Racionero i interpretat per
actors i actrius d’Estripagecs Teatre.

ALT URGELL · BERGUEDÀ · CERDANYA · SOLSONÈS

en voleu saber més, podeu consultar la guia: A peu per
camins de càtars al Pirineu català, d’Arola Editors.
Dinar a l’Hostal d’Éller, amb degustació de plats medievals –basat en el receptari del temps dels càtars– Cal
reserva prèvia a l’Hostal Tel. 973 293 021/ 690 362
349. Preu: 25 € Organitza: l’Hostal d’Éller amb la collaboració de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya.

PRULLANS

31 d’agost DIVENDRES
10:30 h Caminada popular circular per un tram del Camí dels

14:00 h
16:00 h
18:00 h

Bons Homes, des de l’església de Prullans ﬁns a Ardòvol, i tornar a Prullans. Anirem acompanyats per guies
càtars i, pel camí ens trobarem amb diferents escenes
de l’època amb representacions i explicacions.
Dinar al restaurant de l’Hotel Muntanya,al bufet trobareu alguns plats que sabem que menjaven els càtars.
Jocs medievals per a la mainada a la plaça Cerdanya
amb xocolatada. En cas de pluja, es farien a l’ediﬁci Sant
Esteve.
Gimcana Fantashistory: càtars i déus. Amb l’ajuda de
GPS i codis QR, descobriràs Prullans i la història dels càtars. Organitza: Hotel Muntanya amb la col·laboració de
l’Associació Cultural i Cívica de Prullans i l’Ajuntament
de Prullans.
Durant tot juliol i agost podreu gaudir de la campanya
gastronòmica de La cuina dels Bons Homes als restaurants adherits a la ruta!
*Totes les activitats són gratuïtes, excepte les que s’especiﬁca el preu al programa.

Per a més informació:
Consell Regulador del Camí dels Bons Homes
info@camidelsbonshomes.com
www.facebook.com/camidelsbonshomes
Tel: 938 244 861
Coordina:
Consell Regulador del Camí dels Bons Homes.
Col·laboren:
Ajuntament de Bagà, Ajuntament Bellver de Cerdanya,
Ajuntament de Berga, Ajuntament de Castellbò,
Ajuntament de Gósol, Ajuntament de Guixers, Ajuntament de
Prullans, Ajuntament de Puigcerdà,
Ajuntament Sant Llorenç de Morunys, Ajuntament de Tuixent,
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Consell Comarcal del Berguedà,
Consell Comarcal de la Cerdanya, Consell Comarcal del Solsonès,
Associació Bagà Medieval, Associació Prullans,
Associació l’Estaca, Hostal d’Éller,
Alberg Molí de Gósol, Hotel Ciutat de Berga,
Parc Natural del Cadí i Moixeró i Berguedà Iniciatives SD, SL.

JUNY

PUIGCERDÀ

29 de juny DIVENDRES
20:00 h Presentació del llibre “La cuina al temps dels Bons Ho-

mes” Receptari de gastronomia medieval de Toni Massanés i Karina Behar.
Lloc: Sala de Convencions del Museu Cerdà
(C/ Higini de Rivera, 4)

30 de juny DISSABTE
20:00 h Xerrada “Els comtats pirinencs i la política occitana de
21:30 h

la Corona d’Aragó”, a càrrec Carles Gascón, historiador.
Lloc: Sala de Convencions del Museu Cerdà
(C/ Higini de Rivera, 4)
Sopar medieval al Centre d’Acollida Turística.Inscripcions a l’OIT de Puigcerdà.
Tel. 972 880 542 (Preu a determinar).

BAGÀ

8 de juliol DIUMENGE
11:00 h Taller d’arqueologia al palau de Pinós, més informació al
19:00 h
22:00 h

Centre Medieval i dels Càtars.
Tel. 938 244 862 o tur.baga@diba.cat
Visita guiada i teatralitzada pel nucli antic, a càrrec de
Pere Cascante i Ignasi Camps, amb la col·laboració del
Grup de Teatre la Faia.
La nit dels trobadors: recital de poesia medieval, a càrrec de Ramon Guitó, el grup La Tecla, Maria Teresa Vila,
Isabel Artero, Ana María Madrid, amb l’acompanyament
musical de Les Canyetes de la Foradada.

10 juliol DIMARTS
22:00 h Presentació del llibre: Històries e Conquestes del Real-

me d’Aragó e Principat de Catalunya, de Pere Tomic al
Palau dels Pinós.
Hi intervindran: Joan Iborra, autor de l’estudi introductori; Xavier Pedrals, historiador, i Vicent S. Olmos, editor.

12 juliol DIJOUS
22:00 h Desﬁlada de models medievals dirigida per Paller Es-

JULIOL
PUIGCERDÀ
1 de juliol DIUMENGE
10:00 - 20:00 h

Mercat medieval amb parades artesanes i demostracions
d’oﬁcis medievals.

TUIXENT

7 de juliol DISSABTE
10:00 - 13:00 h
14:00 h

Excursió de reconeixement de plantes remeieres pel
tram del Camí dels Bons Homes de la vall de Tuixent
Dinar amb plats medievals basat en el receptari de la Cuina dels Bons Homes. Reserva prèvia a Cal Farragetes. Tel. 973 370 034
info@calfarragetes.com Preu = 14 €

parbé i Pep Balart, a la plaça Porxada.

13 juliol DIVENDRES
20:00 h Cercavila comitiva pels carrers de la vila. Sortida del
21:00 h

14 juliol DISSABTE
10:00 - 14:00 h

V Fira artesanal i demostració d’oﬁcis tradicionals amb
la participació de les associacions d’artesans i oﬁcis de
la vila de Bagà, de l’Arieja, de la Cerdanya i del Solsonès.

18:00 - 01:00 h
18:00 h

16:30 - 20:00 h

Taller d’elaboració d’olis medicinals essencials, olis de
massatges i pomada cicatritzant mitjançant maceració
de plantes medicinals, a càrrec de Suzette de l’Herboristeria Cal Nogué d’Ossera. Preu = 7 €*
Lloc: Centre d’Interpretació de la Flora del Cadí-Moixeró. *Curs subvencionat pel CR-CBH. Aquest preu és
només per al cost del material.

carrer Raval, davant de l’Hotel la Pineda.
Sopar medieval de la baronia a la plaça Porxada, amenitzat pel Ministrils de l’Aixada, el Grup de Teatre la Faia
i l’Esbart Cadí de Bagà.

18:30 h
19:00 h
19:00 h

V Mostra de productors agroalimentaris del Berguedà i
demostració d’elaboració d’embotits i tast permanent a
la Taverna, al nucli antic.
Jocs medievals infantils a la plaça Catalunya, a càrrec
de Bagadani Militia Templi Esquetxos teatrals pel nucli
antic, Grup de Teatre la Faia i el Grup d’Esplai Penyes
Altes. Cercavila de la comitiva dels barons, amb el Grup
de Teatre la Faia i els Ministrils de l’Aixada.
Pregó inaugural al Palau dels Pinós.
Taller de danses medievals, a càrrec de l’Esbart Cadí, a
la plaça Porxada.
Cercavila amb el capgròs de Pere Tomic i Tambagà a la
plaça Catalunya.

19:30 h Cercavila amb picacanyes a tot el nucli antic.
20:30 h Taller de dansa del ventre, a càrrec de Devadasi, al pa21:30 h
22:00 h
22:30 h
22:45 h

lau dels Pinós.
Cercavila amb el capgròs de Pere Tomic i Tàmbaga a la
plaça Catalunya.
La llegenda d’Otger Cataló i espectacle de Les Canyetes de la Foradada, a la plaça Porxada.
Cercavila de la comitiva dels Barons, amb el Grup de
Teatre la Faia i els Ministrils de l’Aixada a la plaça Catalunya.
Exhibició de dansa del ventre, a càrrec de Devadasi, a la
plaça Porxada.

15 de juliol DIUMENGE
10:00 - 14:00 h

Fira de demostració d’oﬁcis tradicionals i mostra gastronòmica de productors agroalimentaris del Berguedà. A tota la vila de Bagà.

Durant tot el matí, al nucli antic
11:00 h
11:00 h

Jocs infantils medievals, a càrrec de Bagadani Militia
Templi. Esquetxos teatrals al nucli antic, a càrrec del
Grup de Teatre la Faia i el Grup d’Esplai Penyes Altes.
Cercavila amb el capgròs de Pere Tomic i Tàmbaga, a la
plaça Catalunya.
Taller de dansa medieval, a càrrec de l’Esbart Cadí, a la
plaça Porxada.

11:00 - 13:00 h

Tir amb arc amb els Arquers de Brocà, al pont de la Vila.

LA VALL DE LORD (Solsonès)
27 de juliol DIVENDRES
23:00 h Cinema a la fresca a Sant Serni de Guixers.

Documental Els papers secrets de la inquisició, extirpar
els heretges.

28 de juliol DISSABTE
9:00 h Caminada circular guiada pel Camí dels Bons Homes
12:00 h
17:00 h
18:00 h
19:00 h
19:30 h
21:00 h
24:00 h

12:00 h
13:00 h
13:00 h
14:00 h
18:00 h

BELLVER DE CERDANYA

21 de de juliol DISSABTE
19:00 h Concert musica medieval, a càrrec del luthier Sedo Gar-

cia i el seu ﬁll Adrià Garcia, amb explicació dels diferents instruments de l’època construïts per ell mateix.
A l’ermita de Sant Serni de Coborriu.

passant per la Coma vella i la Puda.
Sortida i tornada: Centre Social la Coma.
Visites guiades per Sant Llorenç de Morunys. Sortida de
l’Oﬁcina de Turisme de la vall de Lord.
Conferència “La ﬁgura de la dona en el món occità i càtar”, a càrrec de l’historiador Jordi Bibià al claustre Sant
Llorenç de Morunys.
Recital de poesia occitania, l’amor cortès, al claustre de
Sant Llorenç de Morunys.
Cercavila i recepció dels occitanocàtars a la plaça Major
de Sant Llorenç de Morunys.
Taller danses medievals occitanes amb el duet Bruel, a
la plaça Major de Sant Llorenç de Morunys.
Concert del duet Bruel, música folklòrica occitana, a la
plaça Major de Sant Llorenç de Morunys.
Concert de Stille Volk, des de Tolosa de Llenguadoc, a la
plaça Major de Sant Llorenç de Morunys.

CONSELL COMARCAL
DEL BERGUEDÀ

CONSELL COMARCAL
DE LA CERDANYA

CONSELL COMARCAL
DE L'ALT URGELL

29 de juliol DIUMENGE
9:00 - 20:00 h

12:00 h Cercavila de la comitiva dels barons de Pinós amb el

Grup de Teatre la Faia i els Ministrils de l’Aixada, a la
plaça Catalunya.
Taller i exhibició de dansa del ventre, a càrrec de Devadasi a la plaça Porxada.
Danses medievals, a càrrec de l’Esbart Cadí, a la plaça
Porxada.
Cercavila amb el capgròs de Pere Tòmic i Tàmbaga, a la
plaça Catalunya.
Cercavila de la comitiva dels barons, amb el Grup de
Teatre la Faia i els Ministrils de l’Aixada a la plaça Catalunya.
Jussans i Sobirans, jocs de cucanya per a totes les edats,
a la plaça Porxada. Organitzen les festes de la baronia
de Pinós: Bagà Medieval i Ajuntament de Bagà.

Edició ﬁnançada pel fons FEDER mitjançant el projecte
Rutes Turístiques Ariège Pyrénées Berguedà
POCTEFA 2007-2013

11:00 h
11:00 h
12:00 h
13:00 h
14:00 h
18:00 h

II Fira artesana i occitana a tot Sant Llorenç de Morunys.
Atraccions per a grans i petits, música en directe i sorpreses ambulants. Primera mostra de formatges del Pirineu i formatges occitans de convidats especials.
Visites guiades per Sant Llorenç de Morunys. Sortida de
l’Oﬁcina de Turisme de la Vall de Lord.
Conferència sobre els formatges, al claustre de Sant
Llorenç de Morunys.
Missa a l’església de Sant Llorenç amb cants gregorians.
Cercavila i recepció als occitanocàtars a la plaça de la
Canal.
Dinar popular amb cassoleta occitana, preu popular, a
la plaça de la Canal.
Concert amb Krregades romanços, al claustre de Sant
Llorenç de Morunys.
Tots els actes són gratuïts, excepte el dinar cassoleta
occitana que tindrà un preu popular. Els restaurants de
la vall oferiran menús de cuina medieval.
Més informació:
Oﬁcina de Turisme del Solsonès. Tel. 973 482 310
Oﬁcina de Turisme de la Vall de Lord Tel. 973 492 181
www.valldelordoccitanocatara.blogspot.com

Descarrega’t el programa complet
aqui per portar-ho al mòbil i
compartir-ho amb els amics:

