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Dissabte, 9 i diumenge, 10 de juny de 2018

Descoberta de primavera: Una Ruta per les Abadies
de la Catalunya Nord i d’Occitània
Vist l’interès que ha despertat la proposta que us vàrem oferir us enviem el
programa definitiu amb el prec que us inscriviu urgentment.

Abadia de La Grassa
L'abadia de Santa Maria d'Orbieu, o de la
Grassa
és
una
antiga
abadia
benedictina situada al poble de la
Grassa (en francès, Lagrasse). Està
catalogada com a Monument històric.
La part més antiga de l'abadia, el primer
palau de l'abat, té un claustre petit. Més
enllà, es troben els cellers i caves. Al
damunt, hi ha les cel·les dels monjos, del
segle XIII. L'església és també del segle
XIII i al costat té el nou palau de l'abat,
del segle XVIII. Una torre del segle XV
(inacabada) s'aixeca a la part sud.
L'abadia pot ser visitada. Va perviure fins
a la Revolució, quan els edificis van ser subhastats i adquirits per particulars. Des de
2004, és una abadia de canonges regulars de la Mare de Déu.

Abadia de Fontfreda
L'abadia de Fontfreda (en francès, Abbaye
de Fontfroide) és una abadia al departament
de l'Aude, a 14 km al sud-oest de Narbona,
fundada com a benedictina el 1093 i
esdevinguda cistercenca el 1145. Avui dia
resta gairebé intacta. El claustre és del segle
XIII. L'església és del segle XII. Té un roserar
amb 3.000 rosers. L'abadia està catalogada
com a Monument històric des de 1862. El
1791 fou venuda. La vida monàstica es va
reprendre el 1858, però els darrers
cistercencs van sortir el 1901. A partir del
1908, fou comprada per Gustave i Madeleine
Fayet i restaurada a partir de llavors.
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Montpeller
Montpeller (en occità Montpelhièr, en
francès Montpellier, nom oficial) és una
ciutat a la regió d'Occitània. La ciutat es va
fundar al segle VIII però no fou fins al segle
X que va adquirir una certa importància com
a centre comercial). Va ser la capital de la
Senyoria de Montpeller que va esdevenir
una possessió dels reis de la Corona
d'Aragó mitjançant el casament de Pere el
Catòlic amb Maria de Montpeller el 1204.
Allà va néixer el futur Jaume I el
Conqueridor. El 1349 Jaume III de Mallorca va vendre la senyoria de Montpeller al rei
francès Felip el Bell per recaptar fons per a la seva lluita amb Pere el Cerimoniós.
El 1283 Ramon Llull hi va escriure el Llibre d'Evast e Blanquerna.
Durant l’època de la Reforma, molts dels seus habitants es van fer protestants (o
hugonots, tal com foren coneguts a França) i va esdevenir un feu de la resistència
protestant a la Corona francesa, amb domini majoritàriament catòlic.
La Facultat de Medecina de Montpeller, és la més antiga en activitat del món.

Abadia de Valmagna
L'abadia de Valmagna (o Valmagne) és un
antic monestir cistercenc situat al municipi
francès de Vilamanda (Villeveyrac oficialment) a la plana litoral, entre Besiers i
Montpeller. Va ser fundat com a benedictí el
1144 però tot seguit va optar per la regla
cistercenca. En l’època d’esplendor es va
construir la gran església gòtica i el nou
claustre. Amb la pesta negra (1348) comença la decadència que acaba el 1790 quan marxen els tres últims monjos. Un particular compra l’abadia per dedicar-la a l’elaboració de vi. L’edifici ha estat declarat
Monument Historique per l'administració.
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PRESSUPOST
El pressupost comprèn:









Viatge en autocar privat (sortida des de Barcelona a les 7 del matí).
Guies locals per les visites a La Grassa, Fontfreda, Montpeller i Valmagna.
Les entrades a les abadies.
Dos dinars en restaurants, inclòs ¼ de vi i aigua. Sopar lliure.
Allotjament i esmorzar a Montpeller en hotel de 4 estrelles.
Taxa turística.
Guia acompanyant durant tot el viatge.
Assegurança d’assistència i anul·lació.

No inclou qualsevol cosa no especificada com cafès, extres a l’hotel, etc.

PREU DE LA SORTIDA
El preu per persona és de 225 € pels socis i 250 € pels no socis.
(Per habitació individual s’aplicarà un suplement de 40 €)
CAL FER LA INSCRIPCIÓ DEFINITIVA
A SECRETARIA
INDICANT SI PREFERIU HABITACIÓ DOBLE O INDIVIDUAL
Podeu fer-ho trucant o escrivint a Secretaria com més aviat millor
Tel. 935 902 700 –info@escoltesiguies.cat
A l’atenció de la Neus
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