CAP DE SETMANA OCCITANO - CÀTAR

Sant Llorenç de Morunys
23 i 24 de juliol 2011

Homenatge.

A Sant Llorenç de Morunys a la gent se li diu Piteus. Està documentat que a l’Edat
Mitjana va arribar un grup de gent que procedent de la zona de Poitiers es van establir al poble. Aquesta
gent fugia d’aquella zona en un moment en que la Inquisició era molt dura, just després de que la croada
francesa contra els càtars i posterior annexió de tota Occitània al regne de França hagués acabat amb
èxit pels interessos catòlics i francesos al segle XIII. Aquella gent fugia! Tenim documentat en la majoria
de pobles del voltant, casos de catarisme i gent cremada a la foguera per les seves creences. És just
pensar que aquella gent que va venir a Sant Llorenç va venir a buscar refugi en un terra nova i menys
hostil que la que deixaven. El més segur és que van venir fent servir el camí que feien servir tants d’altres
per fugir en aquell moment, el camí dels bons homes fins a Sant Llorenç. És ben normal que no
volguessin explicitar la seva religió i per tant s’ amaguessin. El que si sabem del cert és que van portar la
tradició de fer draps Piteus, unes mantes que anaven molt bé perquè duraven molt i abrigaven (una de
les tradicions artesanes més càtares que hi havia era precisament el teixir).
Avui volem homenatjar aquella gent que provenint d’Occitània va venir a refugiar-se en una terra més
acollidora per les seves creences i que ens ha deixat tot un llegat des del nostre nom, fins a la riquesa de
les seves artesanies per fer draps piteus en els segles següents i que han deixat la seva empremta en la
fisonomia actual de l’arquitectura del poble.

Més informació i inscripcions:

CERCLE D'AGERMANAMENT OCCITANO-CATALÀ (CAOC)
Hotel Entitats. Providència, 42. 08024 BARCELONA
Tel : 93 284 36 34 // ee-mail: caoc@caoc.cat
caoc@caoc.cat // web:
eb: www.caoc.cat
www.caoc.cat

Cap de setmana Occitano-càtar
a Sant Llorenç de Morunys - 23 i 24 de Juliol 2011
Dissabte 23 de juliol
08h

Sortida autocar des de Barcelona. Ronda Universitat, 17 de Barcelona.

09h

Passejada per un tram del Camí dels Bons Homes. Localització: La Coma i La
Pedra. Col·laboració amb el Club excursionista del Prepirineu.

11,30h

Visites guiades per Sant Llorenç de Morunys. Col·laboració amb l’Associació
Patronat La Vall de Lord.

14h

Dinar menú càtar. Col·laboració amb l’Associació de Turisme de la Vall de Lord.

17-19h

Conferència Col·loqui Els orígens càtars de Vall de Lord. Claustre o teatre de Sant
Llorenç de Morunys.

19h

Cercavila amb vestits tradicionals.

19h30

Escenificació de l’arribada dels càtars occitans.

19h30-21h Taller de danses occitanes (a càrrec d’un grup de música occitana).
21-22h
Sopar lliure.
22-24h

Concert (a càrrec d’un grup de música occitana).

Diumenge 24 de juliol
Fira tot el dia 9-19h Artesans, productes locals, animacions per nens.
12h

Conferència a Sant Serni (Guixers).

13h

Cercavila.

13h0

Escenificació de Sant Llorenç de Piteus, poble occitano-catar.

14h30

Dinar cassoleta i taules, Acordionistes (Borda , Nogueres).

PREUS PER PERSONA (CÀLCUL APROXIMAT)
- AUTOCAR...................................................................................

62 €

•
•

HOTEL** dormir i esmorzar en cambra doble................

45 €

Suplement cambra individual...........................................

20/30 € aprox.

- Dinar càtar (dissabte): pagar a part
- Sopar dissabte lliure
- Dinar cassoleta (diumenge): pagar a part
Ingressar total autocar + hotel a compte corrente del CAOC:
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS - C/C 2100-1006-50-0200065965

