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Congrés de conferències i visites guiades a les Terres de 

l´Ebre 29 i 30 d’octubre 2016. Templers i Càtars 

  

Organitzadors 

Centre associat de la UNED de Tortosa ‐ Templers Federiciani Catalunya 

Col∙laboradors 

Ajuntament de Tortosa ‐  Ajuntament d’Horta de Sant Joan 

Patrocinadors i ajuda en la publicitat i difusió 

Diari  L´EBRE  ‐  Restaurant Matadero  ‐  Bar  La  Ribera  ‐  Restaurant  Xampu‐Xampany  ‐ 

Conficon 

Temari 

Conferències sobre els   Templers  i Càtars a Terres de  l´Ebre, visites guiades a alguns 

dels indrets Templers de les Terres de l´Ebre, difusió de varies Associacions i venda de 

llibres dels conferenciants. 

  Llocs de les conferències i visites 

Conferències  i  col∙loquis  al  Centre  associat  de  la UNED  C.  Cervantes,  17  2a.  planta  

(Tortosa) ‐ Catedral de Santa Maria de Tortosa ‐ Castell Templer, la Suda o de Sant Joan 

Tortosa  ‐ Castell de Miravet ‐ Església d´Horta de Sant Joan  i Ermita de Sant Salvador 

d’Horta de Sant Joan. 

  Àpats i allotjaments 

Parador de Turisme (Tortosa) ‐ Hotel Corona (Tortosa) ‐ Hotel Miralles (Horta de Sant 

Joan). 

Conferenciants 

Sra. Griselda Lozano ‐ Sr. Jordi Matilló ‐ Sr. Hilari Muñoz ‐ Sr. Joan Carles Grecea ‐  Sr. 

Salvador Carbó ‐  Sr. Antoine Nolla. 
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Bases d´Inscripció 

Tots  el  actes  son  totalment  gratuïts,  menys  els  comensals,  allotjament, 

desplaçaments i la visita al castell de Miravet.    

És imprescindible que esteu apuntats a tots el actes als que vulgueu assistir i als 

àpats. 

El formulari d’inscripció s’ha d’enviar via e‐mail o en imatge via WhatsApp. 

E‐mail: templersfedericiani.catalunya@gmail.com       

Telèfon: 684 332 150 (només WhatsApp). 

Pàgina Facebook: Templers Federiciani Catalunya. 
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Programació    

                                                     Dia 29 octubre 2016, dissabte 

9.30 h ‐  Obertura del congrés Presidida per: 

Il. Lm. Sr. Ferran Bel i Accensi, Alcalde de Tortosa    

                         Sra. Dolors Queralt i Moreso, Regidora de Cultura i Universitats 

                        Sr. Josep Maria Franquet i Bernis, Director del Centre de la UNED 

                        Sr. Amador Gisbert Muñoz, Moderador de les Jornades    

10.00  h  ‐  Conferencia  Càtars  i  llengua Occitana,  de  la mà  de  la  Sra. Griselda 

Lozano (historiadora).         

11.00 h  ‐ Precs i preguntes. 

11.20 h  ‐ Caminada fins la Catedral de Tortosa 

11.45 h  ‐ Visita guiada pels segles XII‐XIV de la mà d’Hilari Muñoz (Historiador i 

Professor) 

13.00 h  ‐ Precs i preguntes 

13.20 h  ‐ Caminada fins al Castell de la Suda 

14.00 h  ‐ Dinar de picadetes a peu dret i informal al Parador 

15.30 h  ‐ Pujada dalt de la torre d’homenatge i baixada al subterrani del Castell 

de la Suda 

16.30 h  ‐ Caminada fins al centre de la UNED 

17.00  h  ‐  Conferència  la  vida  dels  Templers.  Sr.  Jordi  Matilló  (Escriptor  i 

investigador)    

18.00 h  ‐ Precs i preguntes  

18.20 h  ‐ Descans 

18.30 h ‐ Conferència de l’historiador i professor Joan Carles Grecea, el Setge de 

Tortosa de Berenguer IV 

19.30 h ‐ Precs i preguntes 
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20.00 h  ‐ Petites xerrades, de qui són els templers actuals  i quins són els seus 

objectius  de  la mà  del  Cav.  Sr.  Antoine  Nolla  (Gran  Prior  de  la  Península)  i  

Amador Gisbert  (Prior de Catalunya  i Corona d’Aragó). Així com d’alguna altra 

Associació   

22.00 h ‐ Sopar de germanor dels assistents  i participants del Congrés a  l’Hotel 

Corona de Tortosa 

 

                                                 Dia 30 octubre 2016, diumenge    

 

09.30 h  ‐ Concentració a la plaça Corona d´Aragó 

10.00 h ‐ Sortida cap a Miravet; es farà en cotxes particulars o en Micro Bus 

11.00 h ‐ Arribada al Castell de Miravet, explicació i visita del Castell Templer de 

Miravet              

13.00 h ‐ Sortida cap a Horta de Sant Joan 

14.00 h ‐ Dinar a l’Hotel Miralles d’Horta de Sant Joan 

15.30 h ‐ Caminada fins l’Església d´Horta de Sant Joan 

16.00  h  ‐  Explicació  de  la  part  gòtica  de  l’Església  de  la mà  de  l’historiador 

Salvador Carbó 

16.45 h ‐ Amb vehicles o el Bus anada a l´Ermita Templera de Sant Salvador de la 

mà de l’historiador Salvador Carbó                          

18.00 h ‐ Cloenda dels Congrés i tornada a la ciutat de Tortosa                   

  

Nota: Al fer‐se activitats en espais exteriors els horaris poden tenir petites alteracions.  
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                Menús i despeses dels diferents comensals o estància 

 

 

 

‐Dinar Parador Nacional de la Suda (Tortosa) 29/10/2016. Preu: 19 euros.                                          

     Torrades d’escalivada i anxoves 

     Pizza d´espinacs 

     Paella de pollastre i porc 

     Xupa-xups de Baldana i codonyat 

     Croquetes caseres 3 varietats 

     Bitoque de vedella 

     Musclos en escabetx   

                     Postres 

    Pastís de xocolata 

    Sopa de pinya                       

                    Begudes 

    Còctel de cava, cervesa, vi i refrescs                                     

 

‐Sopar Hotel Corona (Tortosa) 29/10/2016. Preu: 22 euros. 

         

Aperitiu 

     Gotet de vichyssoise del temps amb llagostí 

                       Entrants a escollir 

     Fideuà de gambes i ceps 

     Ensalada de crudités o salmó marinat   

                      Principals a escollir 

     Delícies d’Ibèric amb patates panadera 

      Llom de Tonyina amb wok de verdures   
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                       Postres a escollir 

      Pastís de macedònia 

       Gelat de vainilla amb cobertura de xocolata negra 

                  Begudes 

     Vi, aigües naturals, cafè i infusions 

             No estaran incloses les cerveses ni el refrescs 

   

‐Dinar Hotel Miralles (Horta de Sant Joan), 30/10/2016. Preu: 20 euros. 

     -Amanida de formatge de cabra i fruits secs 
          -Carn de corder a la brasa amb guarnició                       
        -Postres          
          -Sorbet de llimona i cafè 
 

 

Despeses varies 

Entrada Castell Miravet, en grup: 3 euros; també hi han descomptes per jubilats, 

carnet  jove  i  varis  i  s’ha  de  presentar  la  targeta  del  comprovant  i  s’aplicarà, 

només es pot pagar tots junts, si no, no apliquen cap descompte 

Desplaçaments 

En el cas de Microbús es fa ressò del preu 

Allotjaments   

                     Parador Turisme 

Habitació individual + esmorzar ‐ 

Habitació doble + esmorzar ‐ 107 euros 

                    Hotel Corona 

Habitació individual + esmorzar ‐  56 euros 

Habitació doble + esmorzar ‐ 61 euros 
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                              Full d’inscripció   

      

Nom i Cognoms ‐ 

Número de Persones Assistents ‐ 

Dissabte 29‐10‐2016 tot el dia ‐ 

Dinar al restaurant del Parador ‐   

Sopar al restaurant  Corona ‐ 

 

Diumenge 30‐10‐2016 tot el dia ‐   

Cotxe propi ‐   

Dinar al restaurant Miralles ‐   

Si no s’assisteix a tots els actes, s’ha d’especificar a quins actes s’assistirà: 

1 

 

   2 

 

   3 

 

   4 

 

   5 

  

Enviar complimentat, gràcies. 

E‐mail: templersfedericiani.catalunya@gmail.com      WhatsApp: 684 332 150 

Facebook Pàgina: Templers Federiciani Catalunya   
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Jornades medievals dels Templers Federiciani Catalunya a Tortosa 

 

La conquesta de Tortosa 

 

La  conquesta  de  Tortosa,  pel  comte  Ramon  Berenguer  IV  el  30  de  desembre  de  1148,  i  la 

posterior organització ha generat una considerable bibliografia composta a partir d’uns pocs 

documents que donen  lloc a grans  i abusives  interpretacions  i que,  fins  i  tot, aquest  fet ha 

causat un gran interès per a molts historiadors i la població en general. 

Desprès d’una sèrie d’escomeses  fracassades sobre  la ciutat de Tortosa, des de principis del 

segle  IX,  Ramon  Berenguer  IV  aprofita  l’agressivitat  de  la  noblesa  feudal,  ja  consolidada, 

l’esperit de croada que predicava l’Església des de Roma i la incapacitat de resposta militar de 

la població andalusina davant els agressors, per  tal de preparar, amb  tota garantia d’èxit,  la 

conquesta de la ciutat ebrenca. 

En  aquesta  ponència  explicaré  aquest  fet  important,  des  dels  antecedents,  els  personatges 

participants, el  setge en  sí, els documents existents que  tenim d’aquesta empresa  (Anals de 

Caffaro o els Anals dels genovesos) i finalment del què ha passat a posteriori, remarcant sobre 

tot la presència i la importància de l’Ordre del Temple durant tot aquest procés.   

 

Joan Carlos Grecea Capera 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

OCCITÀNIA.    

Fa un temps, vaig escriure un article sobre una de les principals protagonistes 
de la novel·la Òc: Alienor d´Aquitanià, dona excepcional sens dubte, i una 
icona no només per a les dones de l'Edat Mitjana, sinó també de tots els 
temps. Sens dubte, una pionera del feminisme. 

Però, per entendre a aquesta extraordinària dona, cal entendre a Occitània. 
Una societat, que va voler ser lliure i aquella essència va arribar a penetrar dins 
d'Alienor, forjant-hi un caràcter rebel des de la seva més tendra infància i, com 
a bona occitana, conservar aquest esperit lliure fins a l'últim dia de la seva 
vida. 
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Potser molts us pregunteu, què és Occitània? Bé, doncs us diré que la seva 
història no s'ensenya en els llibres de text. Possiblement, perquè no existeix 
Occitània, com a unitat política. De fet, avui dia forma part de França 
("Migdia" francès) d'Espanya (Val d'Aran, a Catalunya) i d'Itàlia (algunes valls 
alpines del Piemont, així com al Principat de Mònaco). 

Però va haver un temps, en què Occitània va ser  pionera de l'art i la Cultura. 
En els seus scriptoriums es van traduir els Textos clàssics, i en la societat civil,  
proliferava l'art, la literatura, i la música. Tolerants amb la resta d'ideologies, 
van acceptar en noves formes de Entendre la Fe, que van fer tremolar els  
fonaments de Roma. L'Església, temorosa de perdre la seva influència, va 
entrà en pànic i el Sant Pare de Roma d´aquells moments, Inocenci III, va 
voler acabar amb aquell creixement del catarisme i no tardaria en 
desencadenar la Croada albigesa en aquelles terres. Convertint-se en la primera 
creuada de cristians contra cristians en occident. 

No obstant això, Occitània, de Mentalitat oberta i tolerant, en lloc 
d'acovardir-se, li va plantar cara a Roma. No va permetre que per tenir idees 
diferents sobre la fe, aquells heretges tinguessin que merèixer la mort. Per 
aquest motiu, va defensar els "Bons omes", i és negant-se a lliurar-los per que 
fossin jutjats pels tribunals eclesiàstics. 

Per això, Occitània, pagarà un preu molt alt. Les seves terres no trigarien a ser 
devastades i les seves principals ciutats cremades, assassinant a la majoria de la 
població sense cap mena de distinció, de sexe, religió o edat. 

Una societat noble d’esperit i avançada al seu temps. Amb les idees clares 
i un caràcter rebel que els caracteritzava. Mai van voler perdre els seus signes 
d'identitat, i van defensar la seva forma de ser i de pensar amb una ferma 
voluntat, que es posa de manifest encara avui en dia, quan 800 anys 
després del seva ocupació, Occitània, com llavors, sense ser una unitat 
política, i a pesar de totes les dificultats, segueix parlant la Llengua 
d'ÒC. Una bella llengua, heretada dels seus avantpassats trobadors, que 
permet mantenir viu el batec d'Occitània. 

És potser un dels més bells EXEMPLES de Resistència Pacífica, dins d'un 
món de bel·ligerància en ple segle XXI. 
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OCCITÀNIA 

 

1. Introducció: Antecedents i geopolítica, segles ( IX –XIII) 

 Invasions bàrbares a Europa, caiguda del l'Imperi romà, instauració  de 
noves dinasties: 

 Dinastia merovíngia (estirp germànica), segles V i VIII. 

 Dinastia carolíngia (llinatge de reis francs), segles VIII i X. 

             • Carlemany. S. VIII-IX. 

             • Creació de la Marca Hispànica: Situació, estructura 
administrativa. 

 Transformació en comtats i regnes independents. 

 Els comtats catalans   

              • Guifré el Pilós: l’últim comte de Barcelona 

 Organització del territori occità. Comtes governants al Midi i la Marca. 

 

2. Esdeveniments 

 S. IX. Ruta jacobea 

 S. X. Cluny 

 S. XI. Cister i Orde del Temple 

 S.XII. Els creuats i l’obertura de la ruta a Jerusalem 

 L’heretgia 

 Els càtars 

 Croada albigesa 

 Batalla de Muret 
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3. Llengua, literatura i simbologia 

 literatura trobadoresca 

 llengua d´Òc 

 Creu d´Occitània 

 

  

OCCITÀNIA- POEMA- CONF. 

 
 
S'emplena una granda e polida tèrra 
plena de trobadors e de poètas, 
d´ausèls que cantan sota de fenèstras 
per cada domaisèla enamorada.  
 
La cresta de la montanha es magica, 
tota coronada amb de nèus blancas,  
de flors perfumadas amb las planas, 
l’atlantica e la mediterranèa. 
 
Escriu cançons per la tèrra occitana,  
la lenga de paraulas romanicas,  
sus Montfòrt, reis, comtes e senhorias 
que la defendon a mans e espasa.  
 
Emplisson de sas lagremas Garona, 
après Murèth, ploran las domaisèlas,  
dels sieus amors escotan pas paraulas  
ni cançon de la lenga enamorada. 
 
Es soleta, la lenga desmembrada, 
son partits los trobadors e poètas;  
cantan pas mai los ausèls de poèmas,  
en cap de luòc de la tèrra occitana. 


