
La Cerdanya tindrà aquest estiu
una nova oferta cultural nocturna
que neix amb l’objectiu de fer de la
comarca un referent en aquesta
mena d’esdeveniments com ho
és la Costa Brava. El Festival d’Arts
Escèniques Jardins de la Torre del
Remei, a Bolvir, es va presentar ahir
en societat amb un cartell de pri-
mers noms de l’escena nacional a
preus de, com a màxim, 25 euros.
El projecte arrenca amb el doble
repte de fer-se un lloc en el calen-
dari de festivals i, alhora, obrir
per primera vegada als cerdans i el
públic en general el recinte se-
nyorial de la Torre del Remei, del
qual tothom ha sentit a parlar
però molt pocs hi han entrat. Per
aquest motiu el primer dia serà
gratuït. 

El festival neix de l’impuls d’u-
na companyia creada per a l’oca-
sió per empresaris vinculats al
món de l’espectacle que van veu-
re en el recinte de la Torre del Re-
mei una oportunitat per atraure
públic de Barcelona, de la Baixa i
l’Alta Cerdanya, així com d’An-
dorra i les comarques veïnes. Amb
el suport de l’establiment hoteler,
del Consell Comarcal i de l’Ajun-
tament de Bolvir, que ahir van
acompanyar la presentació, els
impulsors del festival també s’han
marcat com a repte programar
un segon festival anual durant

l’hivern. El resultat econòmic d’a-
questa primera edició, però, mar-
carà tot el futur del projecte, segons
va remarcar el director del festival,
Òscar Orbezo. En aquest sentit, el
director es va plantejar «per què no
podem organitzar l’hivern a la
Cerdanya el festival de Cap Roig
que es fa a l’estiu…?». 

Cartell de primers noms
Per tal d’aconseguir aquest èxit ja
el primer any, els impulsors han
configurat un cartell de prestigi a

preus assequibles per tal que l’es-
pectacle resulti un al·licient per vi-
sitar la Cerdanya, segons va re-
marcar Orbezo. Així, el festival
oferirà els caps de setmana de ju-
liol i agost, a partir de la setmana
que ve, un programa amb noms
com Adrià Puntí, el Mag Lari, Pep
Plaza, Toni Albà, Fermí Fernández,
Marta Carrasco, Alberto Moreno o
Set de Rumba. Els concerts i es-
pectacles es faran als jardins, on
s’hi instal·larà una platea amb ca-
pacitat per a 700 espectadors, i un

servei de restauració a preus «as-
sequibles», segons va explicar Or-
bezo. El director va apuntar que
tota la infraestructura dels espec-
tacles, de la restauració que els
complementarà i els serveis pa-
ral·lels es contractarà a empreses
locals amb treballadors locals per
tal d’aportar benefici a la vall. Tant
el president del Consell Comarcal,
Ramon Moliner, com l’alcalde de
Bolvir, Bartomeu Baqué, van lloar
la iniciativa i li van oferir tot el su-
port perquè sigui un èxit.
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Un nou festival d’arts obrirà el jardí
de la Torre del Remei les nits d’estiu
Una empresa es proposa fer de la Cerdanya un referent d’espectacles amb actuacions també a l’hivern

El director del festival, Òscar Orbezo, al mig, amb les autoritats locals, ahir a la Torre del Remei de Bolvir
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La Torre del Remei la va fer
construir el banquer Agustí Ma-
naut i Taberner per regalar-la a la
seva filla a principi del segle XX. Es
va inaugurar l’any 1910 com a re-
sidència senyorial per a la família,
de la burgesia catalana. Durant la
República va ser confiscada i uti-
litzada com a escola i, posterior-
ment, com a hospital. L’any 1989 la
van adquirir els actuals propieta-
ris, amb el xef Josep Maria Boix al
capdavant, i la van convertir en un
hotel d’alta gama amb prestigi in-
ternacional. L’edifici modernista
està envoltat de tres hectàrees
d’un parc dissenyat per Manuel
Colomines. Té un passeig de til·lers
i un petit estany. 
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Edifici modernista
inaugurat el 1910,
envoltat de tres
hectàrees de parc i
fet hotel el 1989

L’edifici amb els jardins
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L’Associació d’Amics de la Vall de
Caboet ha organitzat per al mes
que ve una jornada per donar a co-
nèixer els textos Greuges de Guitart
Isarn, senyor de Caboet, un ma-
nuscrit de caràcter jurídic el 80%
del qual és en català i la resta, en
llatí. Malgrat que el text no conté
data, l’acadèmic Joaquim Miret i
Sans va considerar que és el primer
text important en llengua catalana
i el va datar entre els anys 1080 i
1095. Fet que suposa que l’escrit és
de 109 anys abans que les Homi-
lies d’Organyà.

A fi i efecte de donar visibilitat
a la importància cultural i històri-
ca d’aquests textos, l’entitat ha or-

ganitzat una conferència i una ex-
posició permanent que es muntarà
a l’església romànica de Sant Ser-
ni de Cabó. La conferència es farà
el dissabte 26 de juliol a partir de
dos quarts de set de la tarda, men-
tre que l’exposició, que fa el Con-
sell Comarcal de l’Alt Urgell, es po-
drà visitar a partir de la tardor. Igu-
alment, el dia de la conferència
també es podrà viure un facsímil
del pergamí dels Greuges, que ha
estat donat per l’Associació Mi-
llennium Liber. La conferència
anirà a càrrec, com a ponent, de
l’especialista en lingüística histò-
rica i onomàstica Joan Anton Ra-
bella, que ha fet un estudi sobre els
Greuges. També hi intervindrà el
lingüista i professor emèrit de la Fa-
cultat de Filologia Catalana a la
Universitat de Barcelona Josep
Moran i els historiadors Sussana
Vela i Carles Gascon. Després de la
taula rodona, els assistents po-
dran preguntar als experts. 
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L’entitat organitza una
jornada de debats i una
mostra per donar a conèixer
«Greuges de Guitart Isarn»



L’Associació d’Amics de
la Vall de Caboet difon
un text català del 1080

L'Ajuntament de la Seu d'Ur-
gell i la Unió de Botiguers (UBSU)
han organitzat un programa d’ac-
tivitats per als dissabtes a la tarda
amb l'objectiu de dinamitzar el
centre històric de la ciutat aques-
ta  franja horària, que ha tingut una
certa pèrdua d’activitat els últims
anys. L’actuació serà una prova
pilot que es portarà a terme els dis-
sabtes del mes de juliol. El regidor
de Promoció Econòmica local,
Jordi Pallarès, ha apuntat que «el
nostre objectiu és que dissabte hi
hagi vida als carrers de la Seu tot el
dia i aprofitar que dissabte al matí
la ciutat és plena de gent que va al
mercat setmanal i aprofita per fer
altres compres». Avui mateix s’es-
trenarà el programa amb rutes
del formatge, jocs gegants de fus-
ta per als més petits al carrer Ma-
jori i visites guiades al centre his-
tòric, entre d’altres. L’acció tallarà
el trànsit al carrer Major des del
carrer Capdevila fins a Fra Andreu.
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La Seu es proposa
dinamitzar les
tardes de dissabte
amb activitats

El segon premi va correspondre al número 68333, el guanyador del qual s’emporta un 
televisor LCD Sony valorat en 4.000 euros, una càmera Sony Alpha i un ordinador 
portàtil Apple Air. 

Els organitzadors s’han mostrat molt satisfets de la bona acollida que ha tingut el sorteig i 
ja estan preparant la segona edició de les Rifes de Sant Joan, que inclourà novetats en els 
premis.

Rifes de Sant Joan és un sorteig autoritzat per la Direcció General de Tributs i Joc. Bases 
dipositades a rifesdesantjoan.com

RIFES DE SANT JOAN 
FA ENTREGA DEL PRIMER 

PREMI DEL SORTEIG

Aquest dimarts es va fer entrega del primer premi del sorteig de les Rifes de Sant 
Joan, un FORD  KUGA  2.0  TDCi  140 CV valorat en 25.000 euros. El guanyador ha 
estat en Javi, de Barcelona, que va comprar una única butlleta a Mollet del Vallès. El 
número afortunat va ser el 87149, corresponent al primer premi del sorteig de la 
Loteria Nacional celebrat el  21 de juny passat.  


