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Amb l’edifici ja acabat, el projecte
de convertir el jaciment ibero-
romà del Castellot de Bolvir en una
de les referències turístiques de la
Cerdanya és més a prop. L’Ajun-
tament ha licitat ja el projecte de
museïtzació per tal que  s’omplin
de contingut les sales d’un equi-
pament que està cridat a donar
una empenta definitiva a la revi-
talització del poble, segons la pre-
visió de l’Ajuntament. 

L’equip de govern municipal
ha encarregat el projecte de mu-
seïtzació a l’empresa Stoa, espe-
cialitzada en la creació d’espais cul-
turals. El disseny es farà a partir
d’unes premisses fixades pel ma-
teix consistori, que preveu una
sala central amb plafons audiovi-
suals que explicarà el context his-
tòric del jaciment, una línia del
temps amb un recorregut des de
l’inici de l’evolució humana fins a
l’època actual i un calidoscopi
amb visions del poble, segons ha
explicat l’alcalde de Bolvir, Barto-
meu Baqué.  El centre d’interpre-
tació del Castellot també s’ha
construït amb una sala annexa
per acollir exposicions temporals
i actes, i un taller d’arqueologia que
mostrarà la forma de treballar dels
tècnics, així com algunes de les pe-
ces de ceràmica que s’han trobat
al jaciment. Bartomeu Baqué ha
explicat que, una vegada licitat el

projecte, l’equipament es podria
estrenar pel pont de la Puríssima,
és a dir al principi del mes de de-
sembre. 

L’alcalde ha apuntat que ara s’i-
niciarà una nova etapa de feina
municipal consistent a aconse-
guir portar visitants a Bolvir pas-
sant pels circuits dels operadors de
turisme. Per això el consistori es-
tudiarà incrementar el personal.
En l’última campanya d’excava-
cions realitzada aquest mes de
juliol, els arqueòlegs han trobat res-

tes d’or i plata que evidencien una
activitat d’orfebreria que, alhora,
reforça la teoria que als Esterregalls
d’All els romans hi buscaven or. 

Triple visita amb Talltorta 
La imminent obertura del centre
d’interpretació del Castellot se
suma a la recent declaració, per part
del departament de Cultura, de
les pintures barroques de l’església
de Talltorta, també a Bolvir, com a
Bé Cultural d’Interès Nacional.
Amb aquests dos nous elements

culturals en expansió, l’Ajuntament
preveu oferir tiquets conjunts que
facin més atractiva la visita al poble:
«si tenim Talltorta, el Castellot i el re-
taule gòtic de l’església de Santa Ce-
cília, crec que tenim un bon recor-
regut turístic. Com ho farem? Evi-
dentment no obrirem cada dia
però sí els caps de setmana, èpo-
ques turístiques i quan faci falta si
vénen autocars. Penso que serà el
més interessant de la comarca».  Ba-
qué hi ha afegit que «haurem de di-
mensionar el poble al que tenim». 
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Bolvir fixa per a la campanya de Nadal
la inauguració del museu del Castellot
L’Ajuntament acaba l’edifici i encarrega la museïtzació de l’espai que ha de rellançar el poble

L’alcalde de Bolvir, Bartomeu Baqué, a l’edifici acabat de construir per al centre d’interpretació del Castellot
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Breus

La Seu acull a partir de dissab-
te l’exposició La Seu d’Urgell, Cas-
tellciutat i general Moragues durant
la Guerra de Successió. En la inau-
guració de la mostra, dissabte al
migdia, el comissari del Tricente-
nari, Miquel Calçada, va dir que
«entre tots estem construint un
acte de reafirmació de país i del
nostre patrimoni, fet que ens dei-
xarà un llegat permanent per al
conjunt del país i de la Seu».

Calçada lloa la feina de
la Seu en el Tricentenari

GUERRA DE SUCCESSIÓ

El Grup de Recerca de Cerdanya
ha impulsat una nova campanya
d’activitats per a aquest estiu que,
sota l’eslògan «A l’estiu recerca’t!»,
proposa tretze activitats per als
mesos de juliol, agost i la primera
setmana de setembre. La major
part dels actes són conferències
que se celebraran al Museu Cerdà
de Puigcerdà, però també se’n ce-
lebraran en altres espais, com ara
una xerrada sobre fenòmens me-
teorològics al local social de Prats
i l’entrega de premis Sebastià Bo-
som, que es farà a l’hotel Munta-
nya de Prullans. Les conferències
aborden temàtica local a l’entorn
de la natura, la història i la socie-
tat. El programa d’activitats i altres
accions del GRC es poden con-
sultar a www.recercacerdanya.org.

El Grup de Recerca fa
una crida per a l’estiu
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Una representació del Retaule de Sant Ermengol a la catedral

El Retaule de Sant Ermengol ret
homenatge a Esteve Albert

El Retaule de Sant Ermengol ul-
tima la nova campanya d’actua-
cions, que es faran entre el 2 i el 10
d’agost al claustre de la catedral de
Santa Maria de la Seu d’Urgell.
Aquest any l’espectacle se suma als
actes del centenari del naixement
d’Esteve Albert, l’autor i impulsor
de l’espectacle, que va néixer l’any
1957.

Tant és així que el dia 9 d’agost
se celebrarà un acte d’homenatge

a Albert consistent en la inaugu-
ració de l’exposició Esteve Albert,
vida i obra, a la sala Immaculada
de la capital urgellenca. El mateix
dia es farà una taula rodona amb
actors de les primeres funcions. La
direcció del retaule també ha re-
cuperat per a aquesta campanya
representacions amb música en
viu. Els dies 3 i 4 la soprano Laura
de Castellet interpretarà el Cant de
la Sibil·la durant l’escena del
Mil·leni. 
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El Festival dels Jardins de la Tor-
re del Remei va aconseguir dis-
sabte al vespre el primer èxit de pú-
blic. Després d’una arrencada flui-
xa el cap de setmana anterior, l’ac-
tuació del popular mag Lari va por-
tar dues-centes persones a la casa
senyorial de Bolvir. Els impulsors
del festival van remarcar que amb
aquest primer èxit esperen que la
resta del programa ja rutlli sol. 

Part dels espectadors van arri-
bar una estona abans de l’inici
de l’espectacle per tal de conèixer
l’entorn de la Torre del Remei.
Molts van assegurar no haver-hi es-
tat mai, raó per la qual van passe-
jar pels seus racons abans d’ocu-
par la platea instal·lada en un la-
teral del recinte. Tal com esperaven
els impulsors del festival, el públic
va resultar ser molt divers quant a
l’origen. Si bé la major part eren del
mateix Bolvir, Puigcerdà i la resta
de la Cerdanya, també van assis-
tir a l’actuació molts segons resi-
dents de Barcelona, francesos i

turistes de pas. El televisiu mag Lari
va oferir un espectacle combinat
de trucs d’il·lusionisme i molt
d’humor. El mag va interactuar
amb el públic creant un ambient
molt proper.  El Festival Jardins de
la Torre del Remei reprendrà el

programa el divendres 1 d’agost
amb la nit de dansa, a càrrec de
Marta Carrasco, i el diumenge dia
3 amb un matí de música i vermut.
El cartell encara reserva per a la
resta d’agost caps de cartell com
Pep Plaza o Adrià Puntí. 
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El mag Lari atrau el primer èxit als
jardins de la Torre del  Remei

El mag Lari, dissabte, fa intervenir el públic a la Torre del Remei
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