
 
 

PROGRAMA DEL VIATGE 
EL   PAÍS CÀTAR   ·    Arrels Mil·lenàries Catalano-Occitanes  

DIA: DIJOUS 11 de JUNY de 2020 LLOC:VILASSAR DE MAR HORA:  7 h 

DIA 1 VILASSAR DE MAR – CARCASSONA (“LA CITÉ”) - TOULOUSE (CAPITAL DEL MIDI) 

Sortida des del nostre punt d´origen direcció a 
la Jonquera, amb breu parada per a fer 
l´esmorzar per lliure (No Inclòs). Continuació 
de la ruta seguint fins arribar a Carcassona, 
amb la seva ciutadella medieval, coneguda 
com “La Cité” autèntica meravella del Midi, és 
el millor exemple de conjunt històric i 
medieval del Sud de França, dignificada amb el 
títol Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, 
totalment encerclada per una poderosa muralla d´època romana i 
medieval. Aquest fou un important bastió del catarisme en època dels senyors de 
Trencavel, vescomtes de Carcassona en temps de Simon de Montfort. Al migdia es 
durà a terme el servei del Dinar en un acurat restaurant. A la tarda, continuació del 
trajecte fins arribar a Tolosa (Toulouse) visitant aquesta capital històrica del 
Llenguadoc, activa ciutat moderna, coneguda també com la “Ciutat Rosa”. Fou un 
dels focus històrics més importants del catarisme meridional amb la figura insigne 
del seu comte Raimond VI, que lluità contra el temible cabdill croat Simó de 
Montfort. Reflex d’aquell antagonisme és l’antic Capítol consular, màxim òrgan 
polític ciutadà, ubicat a la grandiosa Plaça del Capitole, juntament amb els seus 
carrerons medievals que van a parar fins a l´exultant seu de La Basílica de Sant Serní, 
màxim exponent de l’arquitectura romànica meridional occitana, sense oblidar-nos 
del conjunt artístic de L´Església dels Jacobins i altres monuments estel·lars de la 
ciutat. Sortida cap a l´hotel. Sopar i Allotjament. 

 

DIA 2 TOULOUSE, MIREPOIX, FOIX I MONTSEGUR 

Pel matí, Esmorzar a l´hotel i sortida cap al departament de l’Arieja, fins arribar a la 
veïna i històrica vila de Miralpeix (Mirepoix), que va ser un veritable enclavament de 
resistència per part dels nobles occitans enfront 
els croats francesos, on hi destaca la seva famosa 
Plaça porticada medieval i la magnífica antiga 
Catedral de Sant Maurici. Continuació del trajecte 
fins arribar a la vila de Foix, capital de l’Arieja,  on 
durem a terme la visita del Castell Comtal que 
s’albira imponent damunt tota la vila medieval, 
lloc on va néixer la mítica dama perfecta 
Esclarmonda, alhora que coneixerem els carrers i 
racons medievals d´aquesta vila on hi destaca també la seva antiga Abadia de Saint 
Volusien. Al migdia, anirem a fer el servei de Dinar en un acreditat restaurant de la vila. 
Per la tarda, trasllat al magnífic enclavament de Montsegur. Visita del Museu local per 
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admirar els vestigis històrics i arqueològics d´èpoques pre-històriques i del període 
medieval (catarisme i croada albigesa) i arribada al “Prat dels Cremats”, lloc històric 
on van morir els perfectes i llurs partidaris amb posterior pujada optativa fins al Castell 
Medieval (20 minuts a peu -es recomana necessàriament calçat de muntanya-) per a 
conèixer aquesta peculiar construcció medieval, on càtars i faidits s’hi refugiaren per 
raó de la croada albigesa. Posterior retorn a Toulouse pel Sopar i Allotjament a l´hotel. 

 

DIA 3 TOULOUSE, ALBI I CORDES SÛR CIEL  

Pel matí, Després de l´Esmorzar anirem direcció a la ciutat d’Albi, lloc significatiu en la 
història de la croada albigesa ja que amb el 
gentilici de “albigesos” s´anomena també amb 
aquest nom el moviment dels càtars. Visita del 
centre històric on hi destaca molt particularment 
la seva impressionat Catedral i el seu famós 
Museu Toulouse-Lautrec, que reflecteix els inicis 
del cartellisme europeu. Al migdia servei de 
Dinar en un acreditat restaurant. A la tarda visita 
de la vila medieval de Cordàs (Cordes sur Ciel) 
que conserva amb tota cura el seu excepcional patrimoni 
arquitectònic i monumental reconegut com un dels més destacables de l’antiga 
Occitània i on hi destaca tota la vila emmurallada, el camí de ronda, les cases d´estil 
gòtic i les majestuoses portalades que encerclen el lloc situat a dalt d´un vistós cim que 
sembla penjar del mateix cel. Posteriorment, a una hora adequada retorn fins a la ciutat 
de Tolosa per fer el Sopar i Allotjament a l´hotel 

 

DIA 4 TOULOUSE – RENNES LE CHÂTEAU – VILASSAR DE MAR 

Esmorzar a l´hotel i sortida cap al Rosselló, fins 
arribar a la singular i petita vila de Rènnas 
(Rennes-le-Château), on la seva actual història 
gira en torn a la figura misteriosa de Mossèn 
Bérenger Saunière, relacionat amb una troballa 
d’un Tresor misteriós de possible origen visigòtic 
o tal volta de l’època dels Càtars o dels Templers. 
Visita de la famosa Torre Magdala, la Casa-Museu 
Bethania i la singular i petita Església local de 
Maria Magdalena recarregada peculiarment per tot un conjunt 
simbolista de caire iniciàtic i hermètic. Al migdia Dinar de Comiat. Acabat l´àpat, 
continuarem la ruta fins a les nostres llars. Final del viatge i dels nostres serveis, tot 
desitjant que hagin gaudit d’aquesta ruta pel Midi francès. 
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