Programa de la V Fira Occitana-càtar de
la Vall de Lord (dies 10-11 i 12 de juliol)
Divendres 10 de juliol
20:00
21:00

Taller de vestits a St. Serní, Guixers
Botifarrada medieval a St. Serní, Guixers

Dissabte 11 de juliol
9:00-2100 Mercat Càtar
El mercat s’estendrà pels carrers del nucli antic de Sant Llorenç de Morunys
amb tallers, gimcanes, exposicions i molt més. Veure programa extens al
nostre blog
10:00 Caminada guiada historio-geologica. Punt de sortida oficina de turisme
de la Vall de Lord, St. Llorenç de Morunys
11:00 Mostra de cinema occità al Museu de la Vall de Lord
El Museu està ubicat a la sala Manuel Segret, als claustres de l’antic monestir
de Sant Llorenç.
12:30 Visita guiada al centre històric de Sant Llorenç
Sortida de l’oficina de turisme. Guiatge a càrrec de membres de l’Associació
Cultural Vall de Lord.
18:00 Conferència al museu de la vall de Lord, claustres del monestir de Sant
Llorenç
18:00 Taller de vestits medievals, plaça major de Sant Llorenç de Morunys
19:00 Taller de danses occitanes per petits i grans a càrrec de Ballaveu a la
Plaça Major de St. Llorenç
21:00 Tast de cassoleta occitana i vi a la Plaça Major.
Preu 5€. Tiquets allà mateix.
22:00 Cercavila nocturna d'arribada dels occitano-càtars a St. Llorenç
23:00 Concert de música Occitana tradicional a càrrec de Ballaveu a la Plaça
Major de St. Llorenç

Diumenge 12 de juliol
9:00-15:00 Mercat Càtar
El mercat s’estendrà pels carrers del nucli antic de Sant Llorenç de Morunys
amb tallers gimcanes, exposicions i molt més. Veure programa extens al nostre
blog
09:00-11:00 Oc Peu nú. 1r trail minimalista a la Vall de Lord. Al final taller de
“huaraches”
Veure programa específic. Punt d`inici i final Sant Serni, Guixers
11:00 Mostra de cinema occità al Museu de la Vall de Lord, Claustres del
monestir de Sant Llorenç.
11:00 Jocs de cucanya medieval. Punt de trobada a les Eres, St Llorenç
12:00 Tast gratuït d'olis a càrrec d'Olea Soul, especialistes en Oleoturisme a
Catalunya als claustres de l’antic monestir de Sant Llorenç.
.
12:30 Visita guiada al centre històric de Sant Llorenç
Sortida de l’oficina de turisme de la Vall de Lord
18:00 Concert de fi de festa als claustres
Més informació a: valldelordoccitanocatara.blogspot.com.es

