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PRESENTACIÓ I TARIFES ENTRADA 2018
Benvolguts i Benvolgudes,
A l’ESPAI CERETÀNIA ens complau presentar-nos com a proposta cultural dins del marc
de l’arqueologia, la història i l’art.
A Bolvir es troba un dels jaciments arqueològics més importants de la comarca, “El
Castellot”, que va ser un dels enclavaments més importants de la Cerdanya, amb tres
fases d’assentament ; ibers, romans i medievals, que van viure en aquest poblat fortificat
milers d’anys.
És per aquest motiu d’un interès històric potent,
que es va donar pas a la museïtzació d’aquest
patrimoni cultural. Així s’obren les portes de
l’ESPAI CERETÀNIA l’any 2015, que alberga el
Centre d’Interpretació del Castellot, on es troba
tota la matèria del jaciment documentada i
divulgativa. El resultat d’un projecte científic dut
a terme i que dirigeix l’equip d’investigació
d’arqueòlegs i paleontòlegs de la Universitat
Autonoma de Barcelona.
El Museu disposa de recursos museogràfics avançats que pretenen difondre d’una manera
visual i dinàmica la història d’aquests poblats, les seves formes de viure, el seu projecte
urbanístic, costums i els seus recursos vitals:
-Un audiovisual on es projecta una pel·lícula que recrea la
història dels ceretans, els visitants de pas que es dirigien a
imperis amb pretextes bèl·lics,

i que van deixar la seva

empremta al nostre territori i costums, així com els diversos
curiosos que per motius comercials o culturals es deixaven
veure per aquestes terres.
-Uns eixos cronològics tàctils i digitals, des dels quals es pot
viatjar a 20.000 anys d’història enrere amb el detall de cada
esdeveniment argumentat.
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-Plafons explicatius amb gràfics 3D on es visualitza el projecte urbanístic, tipologia
constructiva i necessitats de cada fase d’assentament, així com la narració de la seva
rutina.
-Un mòdul de sons de la Cerdanya que quan detecta l’ombra de la persona, deixa anar el
soroll que fan els diversos elements significatius del nostre territori; el campanar de
l’Església de Santa Cecília, el soroll del riu, la pluja, el vent i la neu, i el bestiar dels nostres
camps.
A més d’aquesta extensa proposta

de caràcter històric i

arqueològic, trobem a l’ESPAI CERETÀNIA la Sala d’Exposicions,
on mostres itinerants de diferents àmbits d’art prenen vida;
pintura, escultura, fotografia i altres matèries sensibles
d’acolliment del nostre espai.
Finalment i per acabar els convidem al Museu i a Bolvir, a través de dos vídeos dels quals
adjuntem enllaços, per tant de conèixer l’entorn:
https://www.youtube.com/watch?v=za6vfXJroGI
https://www.youtube.com/watch?v=aNcPsZETJeM
També som presents a les diferents Xarxes Socials (Facebook, Instagram i Twitter) i a la
web www.bolvir.cat, on poden fer el seguiment de les activitats, jornades i campanyes que
celebrem per tal de convidar-los a gaudir les nostres experiències.
Esperem doncs rebre’ls aviat i que sigui un objectiu de sortida.
Mentrestant rebin una cordial salutació
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A continuació els detallem tres propostes culturals per visitar el Museu Espai Ceretània i
Bolvir

CONCEPTE

Descobrint els orígens de Bolvir

PROMOTORS MUSEU ESPAI CERETÀNIA DE BOLVIR
DESCRIPCIÓ

Presentació de dues experiències culturals
OPCIÓ 1
Nom
LA CONQUESTA DELS IBERS EN TERRITORI CERDÀ
Durada
2H de Visita+ Dinar
Calendari i horari
*Dilluns a Divendres 8-15h
*Dissabtes i Diumenges d’11-14h
*Prèvia reserva contactant al mail
Nombre de persones
Mínim de 2 persones
Preu
3€+ Import Àpat segons Restaurant

PROPOSTES

Descripció
Entrada al Museu Espai Ceretània i visita guiada al Jaciment Arqueològic del
Castellot
En acabat un dinar a un dels restaurants que s’especifiquen a continuació*:
-**LA SOLANA (14,50€)
-**L’ISARD (15€)
-**LES HEURES DE CAN DÍDAC (25€)
-CAL SABATER (25€)
-CAL TORRU (25€)
-EL XALET DEL GOLF (27,50€ beguda no inclosa)
-LA TORRE DEL REMEI (55€)
*Subjecte a disponibilitat de l’establiment.
**Preus entre setmana reduïts. Consultar.
Localització
Bolvir ( Cerdanya)
Dades de contacte
Telèfon 972.895.192
Mail; espaiceretania1@gmail.com
Web: www.bolvir.cat
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CONCEPTE

Descobrint els orígens de Bolvir

PROMOTORS MUSEU ESPAI CERETÀNIA DE BOLVIR
DESCRIPCIÓ

Presentació de dues experiències culturals
OPCIÓ 2
Nom
ELS VERMUTS NÒRDICS DELS ROMANS
Durada
2H Visita
Calendari i horari
*Dilluns a Divendres 8-15h
*Dissabtes i Diumenges d’11-14h
*Prèvia reserva contactant al mail
Nombre de persones
Mínim 2 persones
Preu
5€
Descripció
Entrada al Museu Espai Ceretània i visita guiada al Jaciment Arqueològic del
Castellot.
Tot acompanyat d’un tast de vi romà i coca cuita en forn de llenya
Localització
Bolvir ( Cerdanya)
Dades de contacte
Telèfon 972.895.192
Mail; espaiceretania1@gmail.com
www.bolvir.cat
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CONCEPTE

Coneix Bolvir en tota la seva essència

PROMOTORS

OFICINA DE TURISME DE BOLVIR
MUSEU ESPAI CERETÀNIA

DESCRIPCIÓ

PROPOSTA

PREU

Restaurants a
triar

Mostra de
Productes
Gastonòmics

L’Oficina de Turisme de Bolvir, vol proposar una visita que
envolti l’interès sobre el Patrimoni del poble.
Així doncs proposem una ruta recorrent els punts més
emblemàtics, de caràcter històric i cultural.

1. Arribada al Museu Espai Ceretània
Visita guiada a càrrec d’un arqueòleg, pel Jaciment El
Castellot, d’origen iber i assentament romà i medieval.
Visita lliure a la Sala d’Exposicions on roman “50 anys de
pintura” de Miquel Jassans.
2. Visita a l’Església romànica de Sta. Cecília , la
Capella de l’Esperança, i l'Ermita del Remei.
3. Dinar a Restaurant
4. Visita a l’Església de Sant Climent de Talltorta,
revestida de pintures murals barroques.

5€ + Preu Dinar
Aquest preu inclou:
 Entrada al Museu Espai Ceretania i visita guiada al
Jaciment.
 Visita a l’Església de Sta. Cecília, Capella de l’Esperança i
l'Ermita del Remei
 Dinar ( a triar entre els restaurants detallats més abaix)
 Visita a l’Església St. Climent de Talltorta.
-**LA SOLANA (14,50€)
-**L’ISARD (15€)
-**LES HEURES DE CAN DÍDAC (25€)
-CAL SABATER (25€)
-CAL TORRU (25€)
-EL XALET DEL GOLF (27,50€ beguda no inclosa)
-LA TORRE DEL REMEI (55€)
*Subjecte a disponibilitat de l’establiment.
**Preus entre setmana reduïts. Consultar.
Formatges
Vi d’Alçada de vinyes a Bolvir
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A continuació detallem les tarifes d’entrada.
ENTRADES

PREUS

Adult

3€

Jubilats i Grups a partir de 10 persones
Infantil
Visita guiada
Visites guiades a l’Església St.Climent de
Talltorta (Pintures Barroques)

2€
1€
1€
2€

