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Coincidint amb el Festival Càtar del Pirineu 
Català, el poble Josa de Cadí (l’Alt Urgell) ha 
acollit avui diumenge un Instawalk organitzat 

pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida en 
col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
que ha aplegat una vintena d’Igers procedents de tot 
Catalunya. Acompanyats per un guia, els participants 
han assistit a una sèrie d’activitats programades en 
el marc del Festival Càtar al Pirineu Català.

Els Instagramers han estat rebuts per un tècnic del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell i pel director del Pa-
tronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Ale-
gre, i han participat en una visita guiada a l’església 
romànica de Santa Maria de Josa. Tot seguit han 
participat en un taller d’elaboració de mató, en el qual 
han après a fer mató artesanal. 

Així mateix han visitat el taller de contacontes “Les 
cabretes del Serrat Gros”, on han gaudit d’un relat 
sobre les aventures de les cabretes de Josa i Ossera 
a càrrec de l’escriptora i de la il·lustradora del llibre.

Finalment han assistit a la recreació històrica “Josa 
1226”, conduïda per l’historiador Carles Gascón i 
que ha tingut lloc a diversos espais del poble amb la 
participació dels veïns de Josa. 

El Camí dels Bons Homes fa 20 anys

El Camí dels Bons Homes, una ruta que ha servit 
per donar a conèixer als excursionistes els camins 
històrics dels càtars del Pirineu entre Occitània i Ca-
talunya, compleix 20 anys. A Josa de Cadí, una vila 

medieval situada a la vall de la Vansa i Tuixent, està 
documentada la presència històrica, ja al principi del 
segle XIV, de comunitats càtares que fugien de la 
persecució per l’Església Catòlica i el rei de França.

La XXIII edició del Festival Càtar del Pirineu Català 
té lloc del 16 de juny al 25 d’agost en una desena de 
municipis al llarg del Berguedà, la Cerdanya, l’Alt Ur-
gell i el Pallars Sobirà. Aquest diumenge el festival ha 
arribat a Josa amb un ampli programa de conferèn-
cies, mercats d’artesans, tallers i visites guiades.

Orientat bàsicament a famílies amb infants, però 
també a públic local i turistes tant nacionals com es-
trangers, el festival acull activitats molt diverses com 
ara fires medievals, representacions teatrals, excur-
sions, tallers manuals i d’oficis o, fins i tot, sopars 
temàtics i concerts amb música medieval.

La iniciativa és un tribut al món dels càtars que re-
memora la seva forma de vida, les seves creences 
i, en definitiva, el seu llinatge històric de més de 800 
anys d’antiguitat. El seu esperit es manté viu al llarg 
del Camí dels Bons Homes i el Camí de l’Últim Càtar, 
dos grans recorreguts que recorden el seu passat, 
present i futur i que van de la zona de l’Arieja, a 
França, fins arribar al Berguedà. Ambdós camins es-
tan senyalitzats per tal que es puguin fer a peu, amb 
bici, a cavall i amb cotxe i formen part de la xarxa de 
camins de gran recorregut.

Expedició fotogràfica per descobrir el País 
dels Càtars

Una vintena d’Instagramers han participat en l’Instawalk “Josa, País de Càtars” organitzat pel Patro-
nat de Turisme de la Diputació de Lleida per promocionar el Camí dels Bons Homes 
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