
MIQUEL SPABOLVIR

nNo havia passat mai i no ha de
tornar a passar. L’Ajuntament de
Bolvir va quedar molt sorprès fa
deu dies quan els treballadors del
jaciment iberoromà del Castellot
van haver de trucar als Mossos
d’Esquadra davant l’evidència
que uns visitants estaven robant
pedres i buscant restes arqueolò-
giques per emportar-se-les. Da-
vant d’aquest fet, l’equip de go-
vern municipal estudiarà en les

pròximes reunions de junta la ido-
neïtat d’instal·lar al turó on s’as-
senta el jaciment algun sistema de
seguretat que impedeixi més ac-
tes delictius. 

L’alcalde de Bolvir, Isidre Chia,
ha explicat que «és un de les  coses
que haurem de fer; que jo en tin-
gui constància no havia passat
mai però ho haurem de fer perquè
ja es veu com va la gent». Entre les
possibles noves mesures de segu-
retat hi hauria, per exemple, la

instal·lació d’un sistema de càme-
res de vigilància, segons ha admès
el mateix alcalde. Chia, que ha re-
marcat que el jaciment d’El Cas-
tellot és un dels valors culturals i
turístics del poble i que, per tant,

el consistori vetllarà per la seva in-
tegritat, ha argumentat que l’in-
tent de robatori va ser un fet «es-
trany» protagonitzat per una fa-
mília de visitants alemanys. 

Els fets van tenir lloc el 30 de ju-

liol i va derivar en una denúncia
penal per part dels Mossos a dos
ciutadans alemanys per un delic-
te contra el patrimoni històric.
Aquell mateix dia, un grup de set
persones que van entrar com a vi-
sitants al jaciment es va dedicar a
a fer excavacions i recerques amb
un detector de metalls més enllà
del passadís encordat que marca
el recorregut, del qual no podien
sortir tal com se’ls va informar en
entrar. En veure-ho, un responsa-
ble del jaciment va trucar als Mos-
sos d’Esquadra i una patrulla es va
personar a Bolvir, i en escorcollar
els sospitosos, els van trobar di-
verses peces de pedra que havien
extret del clos arqueològic. Els
agents els van decomissar les pe-
ces i el detector de metalls, i van
quedar a disposició judicial per-
què aportessin la seva versió dels
fets. 

El jaciment d’El Castellot, un
dels més grans excavats al Pirineu,
és la base central de l’espai cultu-
ral Ceretània, la visita al al qual es
complementa amb un museu so-
bre l’evolució etnogràfica i geolò-
gica de la Cerdanya. 

El robatori al jaciment
del Castellot empeny
Bolvir a estudiar un
reforç de la seguretat
L’Ajuntament analizarà instal·lar un sistema 
de vigilància amb càmeresEls Mossos van
detenir un grup d’alemanys que hi excavava

El jaciment iberoromà d’El Castellot on hi va haver l’intent de robatori
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REDACCIÓBELLVER DE CERDANYA

nL’Associació Teatral la Moixa de
Bellver de Cerdanya i l’Associació
de Teatre Jove, també de Bellver,
presenten aquest divendres l’es-
pectacle ‘La nit dels Corbells’, el
qual pretén popularitzar la histo-
ria de Bellver contada com un
conte, segons han explicat des de
l’Ajuntament. La reprentació, que

inclou música en directe a càrrec
de la cobla Bramasachs i altres
efectes, es desenvolupa per diver-
sos indrets del centre del poble
amb el guiatge de personatges de
la història local des del segle XVII
fins el XX i la participació d’una
trentena d’actors. 

L’espectacle La Nit dels Cor-

bells, nom popular amb què es co-
neix històricament els veïns de
Bellver, començarà a les 8 del ves-
pre a la plaça del Portal i s’allarga-
rà unes dues hores. L’obra té la di-
recció de Carles Sànchez, director
de la Moixa, i guió de Ventura Al-
tarriba. 

Bellver repassa la història
local a través d’un nou
espectacle teatral nocturn
Les companyies la Moixa 
i Teatre Jove de Bellver
convoquen veïns i visitants a
les vuit a la plaça del Portal

REDACCIÓ LA SEU D’URGELL

nEls veïns de la Cerdanya, el Ba-
ridà i l’Alt Urgell disposen d’una
nova oferta de turisme gastronò-
mic. La població de Castellnou de
Calcorze, situada en el trajecte en-
tre Puigcerdà i la Seu a la ribera
dreta del Segre, ha impulsat la
creació de la seva primera Fira de
Formatges, que se celebrarà el
pròxim dissabte dia 17 d’agost. 

La nova cita de turisme gastro-
nòmic ha estat anomenada Fira-
Calcorze té com a objectius difon-
dre les visites a aquest poble que
forma part del municipi del Pont
de Bar i, de retruc, donar a conèi-
xer el seu entorn natural a través
de la xarxa de productors de for-
matges i productes làctics de l’Alt
Urgell, el Baridà i altres pobla-

cions del Pirineu i el Prepirineu.
Així, segons han apuntat des de
l’organització, al recinte firal hi se-
ran presents representants del
sector agroalimentari local com
ara el formatge Baridà de Bar, Cal
Majuba d’Alàs,  Formatges l'Oliva
d’Oliana, Serrat Gros d’Ossera,
Mas d'Eroles  d’Adrall, Castell-lle-
bre de Peramola, Formatge Bau-
ma de Borredà, Cuirols  de la Nou
de Berguedà, 30 Cabres d’Éller, La
Peça d'Altron, Vilavella de Basturs
i  Tros de Sort.

La mostra de formatges, que es
complementarà amb altres pro-
ductes agroalimentaris, s’acom-
panyarà d’un programa paral·lel
d’activitats com ara un maridatge
que inclourà una xerrada històri-
ca i un tast de melmelades. 

Castellnou organitza una Fira
de Formatges del Pirineu
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