Dissabte, 29 de juliol
10 h – XI Fira artesana i taller d’oficis

durant tot el dia (tallers gratuïts).
10 h – Pati de l’Ajuntament
Taller pintura “Els ocres de Gósol” amb Guillem Quer.
11 h – A la farola
Taller de mató per a nens. Formatges de
l’Abadessa. Durada estimada: 1 h.
Durant tot el dia. (Tallers gratuïts)
Taller cistelleria amb Helena Viñals.
Taller de fang amb el Cargolet Tornet.
Taller de teixit primitiu amb Caroline
Marianne de Ruiter.

Taller de caracterització de ferides
medievals amb Meritxell Virgili.
Demostracions d'oficis: Ferrer, fuster, tall

d’alabastre, joiers, vitraller, llibrer, ceramista,
cisteller, formatgers, cerveses, embotits, licors,
ungüents, tèxtil, rebosteria, cuir...
11.30 h – Castell de Gósol

Visita Guiada al Castell de Gósol
Trobada de grups de recreació històrica.
Muntada del campament medieval.

17 h – Al local Social
Xerrada “Els Càtars i Gósol" a càrrec del Sergi Grau.
Tot seguit:
Concert amb els acordionistes del Pedraforca i
Berguedana de Folklore Total.
18.30 h – Tir amb l’arc i exhibició de

lluites medievals

19.30 h – Pl. Major

Ball de música medieval

amb el grup Berguedana de Folklore Total.
21.30 h – Pujada al Castell amb torxes,

cercavila amb Berguedana de Folklore Total
i pregó amb Marc de les Heras.
Diumenge, 30 de juliol
10 h – Mostra d’oficis artesans i tallers
d’oficis
11.30 h – Castell de Gósol

Visita Guiada al Castell de Gósol
12 h – Tir a l’arc i exhibició de lluites
medievals
12.30 h – Passejada familiar comentada
per un tram del Camí dels Bons Homes.

JOSA DE CADÍ (Alt Urgell)
Diumenge, 6 d’agost
9 h – Caminada guiada de Tuixent a Josa de

Cadí pel Camí dels Bons Homes.
Lloc de sortida: pl. Serra del Cadí de Tuixent.
Cal fer la inscripció prèvia al Consell Comarcal de
l’Alt Urgell abans de les 14 h del 4 d’agost.
Tel. 973 353 112. Places limitades.
10 h – Mercat d'artesans
dels dominis del cavaller Ramon de Josa.
Llibreria càtara
Durant tot el dia:
11 h – Formatgeria Serrat Gros
(Josa del Cadí)

Taller d’elaboració de mató
per a nens i nenes a càrrec de Judit Carreira.
Places limitades. Inscripcions gratuïtes
al tel. 973 35 31 12 – cultura@ccau.cat
12 h – Històries de pèl i ploma
Llegendes per a tota la família.
13 h – Pl.Major, Balma de Cal Colomer i
Església de Santa Maria i Sant Bernabé

Recreació històrica: Josa 1226

Conduïda per l’historiador Carles Gascón i amb la
participació dels veïns de Josa.
14 h – Dinar popular
Cal fer la reserva prèvia al
Consell Comarcal de l'Alt Urgell, tel. 973 353 112.
Preu: 15 euros
17 h – Cafè-concert
amb La Sonsoni. Música popular del Pirineu.
17 h – Concurs de declamació de poesia

de Guillem de Berguedà

Obert a tothom.
Premi: dinar per a dues persones al Restaurant
Ca l’Amador de Josa de Cadí (Xef: Diego Alías,
Cuiner de l’Any 2015).
Més informació i inscripcions prèvies:
Tel. 973 353 112 - cultura@ccau.cat
18 h – Berenar-concert
amb La Sonsoni. Música popular del Pirineu.
19 h – Taller de danses medievals
amb Pep Lizandra.

CASTELLBÒ (Alt Urgell)

Dissabte, 12 d’agost
18 h – Caminada guiada pel Camí
de l’Últim Càtar. Resseguim el camí de

Guillem Belibasta de Turbiàs a Castellbò,
on va ser empresonat.
Lloc de trobada: Font del Pati, Castellbò (a la
sortida de la vila en direcció a Sant Joan de l’Erm).
Cal fer la inscripció prèvia al Consell Comarcal de
l’Alt Urgell. Tel. 973 353 112 – cultura@ccau.cat
22.30 h – Sortida des del peu del carrer Major

Recreació històrica: Arnau, el vescomte de
ferro. Conduïda per l’historiador Carles Gascón i

l’escriptor Isidre Domenjó. Amb la participació dels
veïns de Castellbò. Activitat itinerant.
Espectacle pirotècnic del Grup de Diables
de l’Alt Urgell.
23.45 h – Concert de música tradicional
del Pirineu, amb La Sonsoni.

BERGA (Berguedà)
Dilluns, 14 d’agost

22 h – Sortida: Portal de Sta. Magdalena

Ruta dels Càtars a Berga. Tast d’aperitius

medievals i dels Bons Homes al Bar El Celler. Preu 3€.
Prèvia inscripció a l’oficina de turisme màxim fins
el diumenge 13 d’agost. Tel. 938 211 384.

LLAVORSÍ (Pallars Sobirà)
Dissabte, 19 d’agost
10-20 h – Fira de l’ovella

Parades d’artesania i formatges.

Diumenge, 20 d’agost

Tot el dia – Prats de la Coma

Concurs gossos d’atura

ÉLLER (Cerdanya)

Diumenge, 13 d’agost
10 h – Mercat Càtar

Divendres, 25 d’agost

Demostració d’antics oficis

de la mà de Gianni Cavallaro (Sitar) i Marta Vèlez
Bisbe (Tambura). Cal reserva prèvia: 690 362 349 –
info@hostaleller.com. Entrada: Lliure.
Al final del concert es sortejarà un lot de productes
del Camí dels Bons Homes entre el públic assistent.

Artesans de la vall de Castellbò i d’arreu del Pirineu.
Tot el dia, activitats itinerants per tot el mercat:
11.30 h – Danses medievals
Direcció: Pep Lizandra.

Les extraordinàries històries
del joglar Hug de Six

12.30 h – Sortida des del peu del carrer Major

Recreació històrica: Arnau, el vescomte
de ferro. Conduïda per l’historiador Carles Gascón

i l’escriptor Isidre Domenjó. Amb la participació dels
veïns de Castellbò.
17 h – Les extraordinàries històries

del joglar Hug de Six

18 h – Sortida des del peu del c. Major

Recreació històrica: Arnau, el vescomte de
ferro. Conduïda per l’historiador Carles Gascón i

l’escriptor Isidre Domenjó. Amb la participació dels
veïns de Castellbò.
19.30 h – Visita guiada al Castellbò històric

Divendres, 18 i dissabte, 19 d’agost
22 h – Pl. Major (Castellbò)

Representació de Cercamón, l’endemà.

Direcció d’Alfons Casal. A càrrec d’Estripagecs Teatre

19 h – Al jardí de l’Hostal d’Eller

Concert de Música Clàssica de l’Índia

Àreu (Pallars Sobirà)
Dissabte, 26 d’agost
8 h – V Trobada al Port de Boet

Excursió simultània a peu al Port de Boet (2.507 m).
Des de l’aparcament de la Molinassa (Vall Ferrera –
Parc Natural de l’Alt Pirineu) i des de l’aparcament
dels Orris de Carla (Vall d’Auzat – Vicdessos – Parc
Naturel Regional des Pyrénées Ariégeoises).
- Arribats al Port de Boet, al llarg del migdia:

Mercat transfronterer de productes
locals i artesans

rememorant l’antiga tradició de “Lo Mercat”.
Durada excursió a peu (Vall Ferrera): 3h.
Desnivell: + 670 m.
Lloc de la trobada (Vall Ferrera):
Aparcament d’Areu (per agrupar els participants
amb qui disposi de vehicle 4x4).
Més informació:Parc Natural de Alt Pirineu
(www.gencat.cat/parcs/alt_pirineu)
Tel. 973 622 335

Salvador Vinyes / Sílvia Massana

GÓSOL (Berguedà)

Tornen els Bons Homes!

BAGÀ (Berguedà)

Campament medieval

Conferència de “l’exili dels Càtars” a càrrec

Obertura de la X fira de demostració d’oficis

de Martina Camiade, Pere Cascante i Jean Pierre
Lacombe. Actes de l’agermanament entre els
municipis de Bagà i La Roca de l’Albera.

Dissabte, 8 de juliol

22 h – Pl. Galceran de Pinós

Escenificació de la llegenda del rescat de les
100 donzelles. Venda d’entrades a l’oficina
de turisme de Bagà.

Diumenge, 9 de juliol

12 h – Pl. Galceran de Pinós

Exhibició dels Castellers de Berga

18 h – Església parroquial de Sant Esteve

Pregó d'obertura de les Festes de la Baronia
2017 a càrrec de la professora d’Història Medieval

de la Universitat Rovira i Virgili. Seguidament,
Coral Cuadrada Majó que donarà pas a un concert
a càrrec del Grup Instrumental La Dolça Fusta
(Entrades gratuïtes).

Dimarts, 11 de juliol

18 h – Església parroquial de Sant Esteve

Consell Regulador del Camí dels Bons Homes
Crta. C-16, Km 96,200 - 08600 Berga (BCN)
Tel. 938 221 500
info@camidelsbonshomes.com
www.camidelsbonshomes.com

12 h – Pont de la vila i Pl. del Calic

Divendres, 7 de juliol

19 h – Sala d’actes de Palau de Pinós

Més informació:

Dissabte, 15 de juliol

Concert d’orgue, campanes i altres
“Multi-disciplinari”.

Dimecres, 12 de juliol

22 h – Pl. Galceran de Pinós

6ª Ronda per les Terres de la Baronia

Caminada nocturna organitzada per la UEC de Bagà.
Tindrà una distància i desnivell aproximadament
de 5 km i 200 m.

Dijous, 13 de juliol
22 h – II Nit de Terror al Palau de Pinós

Organitza grup de teatre la “Faia” i Bagà turisme.
Venda d’entrades una estona abans.

Divendres, 14 de Juliol

18.30 h – Sortida a la pl. Catalunya

Visita guiada, “descobrim el passat
medieval de la vila de Bagà”
21 h – Concert a l’església de Sant Esteve
“Cor de la Generalitat Valenciana”
dins del Festival de música antiga dels Pirineus.
Venda d’entrades a l’Oficina de turisme de Bagà.

17 h – Pati d’armes del Palau

C. Sobirà

X Mostra de productors agroalimentaris
del Berguedà

Places i carrers del nucli antic
Mostra d'oficis: Joiers, cistellers, herbolaris,
cereries, espardenyers, luthiers, teixidors, puntaires,
filadores, patchwork, matalasser, fusters, ebenista,
boter, bastoner, bufador de vidre, forjadors,
il·lustradors…
Pl. Galceran de Pinós

Monogràfic del vidre

Call jueu (pl. de la verdura, pujada al forment,
passatge i pati de la fanxona)

Zoco musulmà

Pl. Catalunya (inici de l'itinerari)
Tallers infantils artesanals per tot el recorregut.
Caldrà adquirir el mapa del recorregut a la carpa de
l’Oficina de Turisme a l’inici de l’itinerari
(Pl. Catalunya).
18 h – Parc de la vila
Batalla campal amb 100 soldats combatents
18-21 h – Pl. de Sant Roc
Taller de tir amb arc a càrrec d’arquers de Brocà.
22 h – Mercat medieval nocturn
fins a les 24 h.
22 h – Nucli antic de la vila de Bagà

Visita teatralitzada

a càrrec de l'Oficina de Turisme de Bagà.
Lloc de trobada: Pl. de la verdura. Cerimònia
de torxes,recreacions diverses, esqueixos
(consultar el programa de les festes de la Baronia).
23.45 h – Plaça porxada

Presentació dels grups de recreació històrica
24 h – Pl. Porxada

Espectacle de cloenda i concert medieval
Diumenge, 15 de juliol
10-14 h – C. Sobirà

Mostra de productors agroalimentaris
10-14 h – Nucli antic

Fira de demostració d’oficis

Pl. Galceran de Pinós

Monogràfic del vidre

Call jueu (pl. de la verdura, pujada al
forment, passatge i pati de la fanxona)

Zoco musulmà
A tota la fira

Mostra de tallers i demostració per
a petits i grans
Pl. de Sant Roc

Taller de tir amb arc a càrrec d’arquers de Brocà.
Pont de la vila i Pl. del Calic

Mostra de la vida en un campament militar
(Cuina, destil·lació, “scriptorium”, treballs de
cuir, tiny…)
11 h – Pl. Galceran de Pinós

Tir amb arc
11.30 h – Exhibició aus rapinyaires
a càrrec de Acariciando el aire.
12.30 h – Lluita de cavallers

Dissabte, 26 d'agost
17.30 h – La cuina medieval i renaixentista:
moros, jueus i cristians,

a càrrec de Jaume Fàbrega, historiador i professor de
Gastronomia de la UAB.
A continuació, tast medieval segons recepta
de l'època, elaborat per Conxita Carreras.
Organitza: Bagà té vida

PRULLANS (Cerdanya)

Divendres i caps de setmana:
Juliol: Del 7 al 9 i del 14 al 16.
Agost: Del 4 al 6, de l’11 al 13 i del 18 al 20.
20 h – Hotel Muntanya
Sopar Medieval-Càtar al restaurant-buffet amb
cuina, ambientació medievals i projecció del nostre
vídeo sobre la història dels càtars.

PUIGCERDÀ (Cerdanya)
Dissabte, 22 de juliol

19 h – Museu Cerdà: Cataríada
Conferència: “De càtars i de templers:
desmuntant mites”, a càrrec de Cristóbal López.

Més informació:
Consell Regulador del Camí dels Bons Homes
Crta. C-16, Km 96,200 - 08600 Berga (BCN)
Tel. 938 221 500
info@camidelsbonshomes.com
www.camidelsbonshomes.com

