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Diumenge, 14 de setembre del 2008
UNA ALTRA ULLADA PER LES PETJADES DELS CÀTARS
Viatge a un altra lloc que toca de prop episodis de la nostra història, i que, com en el Santuari
Querat, sentirem una emoció especial al conèixer un altra indret del camí dels Bons Homes.

Nucli antic de Bagà

El Càtar Guillem de Belibasta

Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí, de davant de l’estació del carrilet, en direcció
Manresa i Berga, parant per esmorzar (no inclòs en el preu) i prosseguint per l’eix del Llobregat
fins a Guardiola, on ens desviarem per arribar fins Bagà. En aquesta població visitarem el
Centre d’Informació del Parc Cadí Moixeró i el Centre Medieval dels Càtars, on ens projectaran
uns audiovisuals documentals sobre aquests temes. Desprès podrem visitar el Nucli antic del
poble fins a l’hora de dinar. Un cop en el restaurant farem el següent àpat:
1r. Entremès - 2n. Arròs de muntanya - 3r. Peus de porc o pollastre al forn - Postres:
crema catalana, gelat, o flam, - Pa, vi, aigües, cava, cafè i gotes.
Ben dinat, i després d’una mica de sobretaula, anirem al pantà de La Baells, on farem una breu
parada per fer una ullada al nivell de l’aigua i per assegurar-nos de que, a Sant Boi, no ens en
falti. Seguidament sortirem cap a Manresa per gaudir un ratet del Parc i del llac de l’Agulla i per
estirar les cames. Desprès reprendrem el viatge de tornada fins a Sant Boi.

Centre Medieval dels Càtars

Parc de l’Agulla

Per a inscripcions: a partir del dia 1 de setembre a la Llibreria Isart
Preus: (Viatge, dinar, i visites guiades) Socis: 35 €. No socis 38 €. (NO s’inclou l’esmorzar),
Nota: Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar.
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org

