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Descoberta dela vila comtal deBesalú
Descobrirem la vila medieval de Besalú, o antigament coneguda com a Bisuldunum durant l?època
medieval. Viatjarem a l?època medieval i coneixerem diversos personatges com els cavallers i
cavalleres, aprendrem alguns dels antics oficis i la riquesa d?aquesta antiga vila medieval on hi va
haver un gran intercanvi cultural.

Gimcana dels estaments
A través de proves lúdiques ens familiaritzarem amb la piràmide dels estaments i les diferents
classes socials que existien a l?època medieval. A més a més, aprendrem quins eren alguns dels
oficis i funcions més conegudes i les condicions en les quals vivien aquestes persones.

Gran torneig medieval
Realitzarem un torneig en el que posarem en pràctica les nostres habilitats i aptituds per
convertir-nos en cavallers i cavalleres. A través de diverses proves, superarem els nostres límits,
treballarem en equip i treurem el cavaller i cavallera que tenim dins nostre.

Creació dela nostra bandera
Per crear un sentiment més fort com a cavallers i cavalleres crearem la nostra pròpia bandera en
què s?hi representi a cadascú de nosaltres. Així podrem representar la nostra ordre i ens sentirem
més partícips.

Forn depa amb llenya
Quina millor manera d?aprendre un dels oficis de l?època medieval que posar-se en la pell d?aquest.
Aprendrem a fer pa en un antic forn de llenya pas per pas, començant des de la farina i aigua fins
acabar posant la massa en el forn de llenya i així tastar el nostre propi pa!

Herbes remeieres
Per tal d?apropar-nos més a la natura i a les antigues costums, ens familiaritzarem amb la figura
del remeier i remeiera. Descobrirem les propietats curatives d?algunes plantes i aprendrem a
realitzar ungüents i alcohols a partir d?aquestes per fer cures com es feia antigament. D?aquesta
manera, podrem transmetre estima i respecte per la natura i tenir un contacte més proper amb
ella.

Scriptorium
Gran part del coneixement que tenim avui en dia prové de les escriptures que els monjos van
transcriure a l?època medieval. Coneixerem els seus hàbits i costums i aprendrem la importància
que van tenir durant l?edat medieval. A més a més, aprendrem a escriure com ho feien antigament:
amb tinta xinesa i plomes rudimentàries. Practicarem l?escriptura gòtica, entre d?altres, i
descobrirem l?esforç i paciència que requereix aquesta tasca.

Trekking a l'ermita dePalera
Sabeu que un pelegrinatge fins l?ermita de Palera es considera com pelegrinar fins Jerusalem?
Descobrirem el que significa pelegrinar, qui són els pelegrins i la importància de l?ermita de Palera,
la qual va acollir una gran ordre de cavalleria coneguda com El Sant Sepulcre de Palera.

Dracum Nocte
A través d?un conte coneixerem la història del comte Bisuldunum, que va trobar el Sant Grial i la
bruixa que li va pendre a causa dels seus mals actes. Per ajudar al comte a recuperar el Sant Grial,
realitzarem proves en relació amb els 4 elements de la natura per poder ajudar a la bruixa a
realitzar l?encanteri necessari per despertar el drac i obtenir el seu permís per recuperar el Sant
Grial.

La recerca del Grial
Iniciarem la recerca del Sant Grial per descobrir el que és la felicitat. A través de diverses proves en
les que treballarem i reflexionarem diferents valors, cada cop ens aproparem més al que és la
felicitat per nosaltres.

Festa medieval
Arribada la nit ballarem i cantarem com es feia a l?edat medieval, gaudirem de la companyia dels
nostres companys i companyes, i fins i tot aprendrem balls coreografiats.

* Aquest programa ha estat adaptat per a colònies tant de 2 com de 3 dies i segons el nombre de participants. Per
conèixer tota la informació sobre cada una de les activitats i els horaris de les colònies no dubteu en contactar-nos a
in f o@albaser veis.com o al 972 59 05 07.

