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AALL  TTAARRNN 
 

Quatre jornades Occitano-Catalanes  
Albi, mines de carbó, vi de Galhac i càtars 
 

Del 29 de març a l’1 d’abril de 2013 
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 Més informació i inscripcions: 



 
 

QQUUAATTRREE  JJOORRNNAADDEESS  OOCCCCIITTAANNOO--CCAATTAALLAANNEESS  
AALL  TTAARRNN    
 
 
 
 

Divendres 29 de març :  
 
06.30h  Sortida amb autocar des de la Plaça de la Universitat (davant Universitat). 
08.00h  Esmorzar a l’àrea de l’Empordà (opcional, no inclòs). 
12.00h  Arribada a Albi. Acollida a l’associació occitana el Grifol. 
12.30h  Dinar. 
14.30h  Visita guiada pel barri antic d’Albi. 
15.00h   Breu visita guiada a Lescura. 
16.30h  Visita del Museu del Carbó a Canhac guiada en occità per un miner. 
19.00h  Sopar a l’hotel. 
 
Dissabte 30 de març:  
 
09.00h  Sortida cap a la ruta dels colomars. 
10.00h  Visita dels colomars típics. 
12.30h  Dinar gastronòmic. 
14.00h  Continuació de la visita dels colomars. 
18:30h       Tast de vins al celler d'un vinyater-trobador a Montans i sopar de pagès a casa 

seva. Música tradicional occitana a casa del vinyater. 
22.00h  Tornada a l’hotel.  
 
Diumenge 31 de març:  
 
09.00h  Sortida cap a Còrdas, poble pintoresc encimbellat en un turó, que l’ull 

negociant dels vilatans l’ha convertit en un poble turístic anomenat Cordes sur 
Ciel.  

10.00h  Visita guiada de Còrdas. 
13.00h  Dinar medieval a Còrdas. 
15.00h  Visita guiada a Salas de Ceron, la vall de la croada contra els albigesos. 
16:30h       Comentaris davant del castell d’Aniès i observació panoràmica del poble de 

Sant Marcèl 
18:30h  Sopar a Castelnau de Montmiralh. 
21:00h       Tornada a l’hotel. 
   
Dilluns 1 d’abril:  
 
09.00h  Sortida cap a Burlats. 
10.00h  Visita guiada de Burlats. 
12.00h  Dinar a Mazamet. 
14.00h  Visita del Museu del Catarisme occità. 
15:00h       Passejada per Hautpoul. 
16:00h       Sortida cap a Barcelona. 
21:00h       Arribada a Barcelona. 



 
 

IMPORT DEL VIATGE: 
Preu total del viatge……………………………………………......      685 € (Preu soci CAOC 665 €) 
            
Suplement cambra individual ...........………………………….....        60 € 
 
 

Cal fer la inscripció ràpidament per telèfon (93 284 36 34) o bé per correu electrònic (caoc@caoc.cat). 
 

El pagament del viatge s’ha de fer efectiu per mitjà d'un ingrés al compte corrent del CAOC a la 
CAIXA  D'ESTALVIS, al c/c 2100-1006-570-0200061117. 

 
Notes: 
1) El preu inclou: autocar, allotjament, tots els àpats (7), visites guiades, entrades als museus i espectacles. 
2) No està comprès en el preu: taxis, begudes extres, tiquets de visites no concertades i altres serveis no   

contemplats en el programa. 
3) Les visites guiades es realitzaran en llengua occitana. 
4) Programa preparat per ADOC Agència de Desenvolupament de l’Occità de Tarn 
5) El viatge es realitzarà amb un mínim de 15 inscrits. 
 
 

ALBI 
Ciutat del departament del Tarn, amb 51.199 
habitants, cap de la comarca de l'Albigès.  
És una ciutat industrial, el centre històric de la qual 
fou declarat per la UNESCO Patrimoni Cultural de 
la Humanitat l’any 2010. S’hi troba la Catedral 
gòtica de Santa Cecília, la qual és l’edifici de maons 
més gran del món.  
La ciutat va mantenir una estreta relació amb el 
catarisme. Durant els segles XII i XIII Albi va acollir 
les doctrines càtares i la ciutat es va convertir en el 
centre d'aquesta doctrina. És per això que sovint 
els càtars són anomenats albigesos. 

Passejar pels seus carrers és una lliçó d’història, arquitectura i patrimoni mentre es gaudeix 
de monuments emblemàtics i carrers pintorescos. 

 

  

MUSEU DEL CARBÓ 
 

A pocs quilòmetres d’Albi i dins l’antiga 
conca minera del Carmaucin, es troba un 
important jaciment de carbó que va 
marcar fortament la història de la vila i el 
seu entorn. El 1989 es va crear el Museu 
de la Mina per guardar aquest patrimoni 
industrial i transmetre la memòria obrera 
de set segles d’antiguitat. 

Gràcies a aquest museu es pot baixar al 
fons dels pous d’una mina reconstruïda i 
recórrer 350 metres de galeries 
subterrànies. Es fa una simulació de la 
vida quotidiana d’un miner i s’ensenya com van evolucionar les tècniques i la 
industrialització. S’exposen les màquines i les eines que es feien servir i s’explica la història 
tècnica de l’explotació del carbó. 



 

 

   COLOMARS DEL TARN 

El Tarn és una zona amb una gran 
quantitat de colomars, són construccions 
destinades a allotjar coloms. 
Normalment es troben aïllats al mig del 
camp i tenen forma de torre rodona, 
però n’hi ha alguns de quadrats i algun 
d’octogonal. 

Durant l’època dels trobadors, el Tarn 
era dominat per cavallers que 
apreciaven la gastronomia i el bon vi. El 
vi de Galhac era present a les millors 
taules. Al segle XIII, Raimon VII comte 

de Tolosa va fer un decret amb la voluntat de produir un vi de millor qualitat encara, i des 
d’aquell moment els fems dins les vinyes quedaven prohibits exceptuant el provinent dels 
coloms. La recerca d’aquests fems anomenats “colombina” va ser l’origen del gran nombre 
de colomars dins la regió.  

No hi ha dos colomars idèntics, tots tenen alguna característica que els identifica. La seva 
classificació corre a càrrec d’especialistes de la contrada. Els més grans poden fer fins a 10 
metres de diàmetre, 12 metres d’alçada i contenir milers de nius. 

 

 

VI DE GALHAC, DENOMINACIÓ D’ORIGEN 
 

L’àrea on es conreen les vinyes de 
Galhac es troba al nord del Tarn. 
En una superfície de 2500 
hectàrees on es produeixen més 
de 165.000 hectolitres de vi. 
La diversitat de terrenys i 
l’antiguitat de les vinyes permeten 
una gran varietat de ceps a 
Galhac, cosa que es tradueix en 
una ampla gamma de vins 
tradicionals, entre els quals n’hi ha 
de secs, dolços, blancs, negres i 
rosats. 
El vins de Galhac es beuen fa més 
de 1000 anys quan Galhac va 
acollir el primer monestir de benedictins l’any 914 i aquells monjos van començar a conrear 
la vinya. Des de llavors la història de Galhac està totalment lligada amb la regió vinícola. Ni 
les guerres, ni la fam, ni la pesta, ni les croades van poder destruir aquest tresor de l’entorn 
de Galhac. El microclima oceànic però temperat pel vent de marinada dóna riquesa a 
aquestes vinyes. 
Les normes que avui segueixen els productors de vi són tan exigents com quan els monjos 
benedictins van imposar les seves regles per protegir la reputació de Galhac.  
Actualment hi ha uns cent cellers privats, quatre cooperatives i un actiu comerç local. 


