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T al com dèiem en l’informatiu passat l’hivern va ser 

climatològicament parlant molt llarg i dur i ha estat una primavera 

molt plujosa que ha fet que no es pogués treballar amb la fluïdesa 

esperada i tot s’ha allargat. 

La primera fase de les obres dels porxos de Cal Fanxico s’acabarà 

just en el moment de la inauguració de la temporada d’estiu igual 

que la renovació de les instal·lacions i de la gespa de la piscina . 

El passat 9 de març va entrar en vigor la nova llei de contractes del 

sector públic i la seva posada en marxa ha contribuït al retard de la 

licitació de la segona fase del projecte de rehabilitació dels porxos de 

Cal Fanxico i de la construcció dels habitatges de protecció oficial del 

carrer alcalde bonet. 

Esperem que tot avanci a partir d’ara i puguem començar els dos 

projectes a partir de la tardor. 

Desitgem que gaudiu d’un bon estiu i que gaudiu amb totes les 

activitats que des de l’ajuntament hem programat 

La Junta de Govern 
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LOCAL 

L’Ajuntament de Bolvir promocionarà nous habitatges de lloguer 
en dues actuacions: 

1. REFORMA DE LA 2A PLANTA DE L’ANTIC 
AJUNTAMENT. 1 HABITATGE. 

Aquesta actuació consistirà en reformar la segona planta de 
l’antic Ajuntament, situat al camí Ral, núm. 15, amb l’objectiu 
d’obtenir un nou habitatge de lloguer que disposarà de tres 
habitacions (dos d’elles amb format estudi), una cambra 
higiènica, una cuina i una sala estar-menjador. 

La distribució de les estances que actualment disposa aquesta 
segona planta, que anteriorment estaven destinades a sala de 
plens, sala d’ordinadors i dues sales d’arxius, incloent una petita 
cuina i una cambra higiènica, ha permès què amb una mínima 
adequació es puguin destinar aquests espais a habitatge. 

La superfície útil d’aquest nou habitatge serà de 106m². 

2. CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI PLURIFAMILIAR A LA PLAÇA DE L’ALCALDE BONET. 4 
HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL. 

Aquesta actuació consistirà en la construcció d’un nou edifici plurifamiliar, situat a la nova plaça de 
l’Alcalde Bonet, amb l’objectiu d’obtenir quatre nous 
Habitatges de Protecció Oficial. L’edifici estarà format per 
una planta soterrada (amb connexió directe al vial 
Alcalde Bonet), una planta baixa i una planta pis. 

La planta soterrada estarà destinada a aparcament, amb 
una zona privada de 4 places per a vehicles, essent 1 
plaça per a cada habitatge, i una zona pública de 9 places, 
una d’elles adaptada, destinada a altres veïns de l’entorn 
provinents d’habitatges antics que no gaudeixen 
d’aparcament. 

A la planta baixa i en la superior s’hi ubicaran 2 
habitatges per planta. Els orientats a llevant disposaran de tres habitacions, una cambra higiènica, una 
cuina i una sala estar-menjador, amb una superfície útil de 77m², mentre que els orientats a ponent, 
igual però amb dos habitacions i una superfície útil de 64 m². 

L’actuació també permetrà disposar d’un espai de plaça sobre la planta soterrani. 

El dos projectes estan en procés d’exposició pública. Es poden consultar íntegrament a la web de 
l’Ajuntament, dins l’apartat e-tauler de la seu electrònica i transparència, fins al 8 de juliol. 

PROMOCIÓ DE NOUS HABITATGES DE LLOGUER 
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Durant aquest segon trimestre de 2018, les obres 
corresponents a la primera fase de rehabilitació i 
ampliació dels porxos de Cal Fanxico s’han 
desenvolupat adaptant-se a la climatologia de pluges 
que ha deparat aquesta primavera, executant-se les 
fases constructives de les dues plantes de forjats, 
creixement de murs i pilars, i finalment, el muntatge de 
la coberta amb encavallades de fusta. 

 

 

 

 

Cal destacar el sistema constructiu de col·locació de 
grans plaques prefabricades que s’ha utilitzat per 
executar el forjat sostre del nou auditori, amb l’objectiu 
d’obtenir un espai completament lliure, sense la 
presència de pilars centrals. A part, aquest sistema 
permet una ràpida execució. 

El muntatge d’aquest forjat es va realitzar el passat 25 
de maig mitjançant un camió grua. 

 

 

Pel que fa a la coberta, el projecte ha mantingut la 
geometria original de les encavallades dels antics 
porxos, amb la vocació de preservar el màxim la 
volumetria i els elements constructius que es disposava 
antigament. 

Les obres corresponents a aquesta primera fase estan 
arribant a la seva finalització i el dia 20 de juny s’ha 
publicat el plec de clàusules a fi d’adjudicar la segona 
fase del projecte. 

LOCAL 

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES DE LA 1A. FASE DELS 

PORXOS DE CAL FANXICO  



 

     Núm. 43         Butlletí Informatiu      Juny 2018 

 

www.bolvir.cat 

 

4   

ACTUALITAT 

 

 

Degut a les fortes  gelades del passat hivern, s’ha intervingut en la millora de la piscina municipal. 
Les accions que s’han fet són:  
 Canviar l'equip depurador de la piscina per tal d'actualitzar la instal·lació i automatitzar-la  
 Detecció de pèrdues d'aigua i reposició d’alguns recanvis 
 Reparació del terra de la piscina, tant les rajoles com la impermeabilització 
 Replantar la gespa de la zona de la platja 

La piscina doncs estarà a punt  i en bon funcionament per la seva propera obertura el 23 de juny 

  

MILLORES A LA PISCINA DE BOLVIR 

MOCIÓ ALLIBERAMENT DE PRESOS POLÍTICS 

El passat 4 d’abril en el Ple de Sessió Extraordinària-Urgent celebrada a 

l’Ajuntament de Bolvir, es va  adoptar per unanimitat dels assistents el 

recolzament i la transcripció literal de la moció a favor de l’alliberament als presos 

polítics, que tant l’Associació de Municipis per la Independència com l’Associació 

Catalana de Municipis va fer arribar als Ajuntaments d’arreu de Catalunya. 

ELS  MOSSOS D’ESQUADRA PROMOCIONEN “SENY” A BOLVIR 

L’alcalde Bartomeu Baqué va rebre al maig a la 
cúpula dels Mossos d’Esquadra de Cerdanya a 
l’Ajuntament de Bolvir.  

La seva nova campanya demanant “Seny” s'estén per 
arreu de Catalunya, i volen acaparar l’atenció de la 
societat -amb pretexts com el civisme i la no 
interacció amb individus que exalten violentament  
en actes o a les xarxes- i tempten contra la seguretat 
ciutadana. 

COMISSARIA MOSSOS D’ESQUADRA A 
CERDANYA 

Telèfon d’atenció 972 88 10 51  

Ronda Joan Maragall, 63, 17520 Puigcerdà, Girona  

https://www.google.es/search?q=telefon+mossos+esquadra+cerdanya&rlz=1C1GIGM_caES779ES779&oq=telefon+mossos+esquadra+cerdanya&aqs=chrome..69i57.7600j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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ACTUALITAT 

EXCURSIÓ GENT GRAN A BARCELONA CIUTAT 

El dia 21 d’Abril un autocar que sortia des de Bolvir 
es dirigia cap a la costa. Era el dia de l'excursió de la 
gent gran del poble. 

Barcelona ciutat era el lloc escollit per passar un gran 
dia entre amics i veïns. Un recorregut entre  l’Aquari 
de Barcelona, un restaurant conegut de la zona 
marítima, finalment per acabar asseguts a les 
butaques del gran Teatre Coliseum i gaudir de 
l’espectacle “Con faldas y a lo loco”.  

Una jornada festiva, cultural i intensa que va acabar tard, però que va tenir una gran acollida entre tots. 

CONCERT DEL LICEU A LA FRESCA 

El passat 16 de juny a les deu del vespre, es va projectar al Local Santa 

Cecília, el que ve sent un clàssic d’ obertura del programa musical 

estival a Bolvir; el Liceu a la Fresca. 

Aquest cop interpretat per l’obra Manon Lescaut, que va tenir una gran 

acollida pel públic present a la sala, i que com sempre no deixà a ningú 

indiferent. 

Una peça d’òpera de Puccini, que va ser vista gratuïtament per almenys 

100.000 persones al carrer i les places de 300 municipis de 5 països; 

Espanya, Portugal, França, Andorra i Itàlia.  

 NOVES INCORPORACIONS A L’AJUNTAMENT 

Donem la benvinguda als dos companys que s’incorporen a la plantilla de treballadors de Bolvir. 

Cristina Redondo com a directora de la Llar d’infants l’Oreneta. 

Marc Carol com a personal del Museu Espai Ceretània per la temporada d’estiu. 

Anna Zamora com a treballadora de l’Ajuntament, per cobrir una baixa. 
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ACTUALITAT 

ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS LITERARI 

PREMI ORIOL MERCADAL 

BOLVIR PRESENT AL MERCAT D’ESCAPADES 2018 

El Grup de Recerca de Cerdanya va proposar a l’Ajuntament de Bolvir, 
convocar un concurs per tal de reconèixer l’esforç dels estudiants en la 
realització de treballs de recerca de batxillerat que versin de manera general 
sobre la història o l’arqueologia a Cerdanya.  
El projecte pretén incentivar la motivació dels joves per investigar i fer front a 
una primera experiència en formació acadèmica de recerca, alhora que 
representa una oportunitat per al Patrimoni de la comarca d’enriquir-se 
d’aquests estudis comarcals d’àmbit històric i cultural.  
Atès que recentment ens va deixar el reconegut arqueòleg i historiador sobre 

Cerdanya, Oriol Mercadal, es vol homenatjar anomenant aquest guardó “Premi Fundació El castellot de 
Bolvir - Oriol Mercadal”.  
La proposta, va ser acollida per l’Ajuntament amb la contemplació de premiar econòmicament al 
finalista amb 500€ i s’insta a que la periodicitat d’aquest premis seran anuals.  

El passat mes de  5 i 6 de maig al passeig de  Lluis Companys de 
Barcelona, al costat de l’arc de Triomf, va tenir lloc el Mercat d’Escapades 
de Catalunya.  

Tot i que la pluja en va ser contra, els vianants passejaven curiosos per 
aquells estands que trobaven atractius. Una reunió entre propostes de 
Turisme de Proximitat d’arreu de Catalunya i turistes amb ganes 
d’aquesta terra. 

La biblioteca Homilies d’ Organyà de Bolvir i l’Ajuntament de Bolvir, en 
el marc de la setmana cultural i celebrant els 150 anys del naixement del 
filòleg i escriptor Pompeu Fabra i Poch considerat una figura elemental 
per la llengua catalana, va convocar un concurs de literatura infantil i 
juvenil de 3 a 14 anys. El tema d’aquesta primera edició va ser: Els contes 
em fan pensar! La idea era que a partir dels següents “personatges”: Una 
masia, una sabata màgica, un cigró, que  es redactés un conte. 

L’entrega de Premis va fer-se el dia 24 d’abril a l’Escola Santa Cecília amb 
la presència de l’Alcalde i la Regidora de Cultura.  

Els guanyadors van ser l’ Isona Trilles i Armand Hernández. Les nostres felicitacions! 
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ACTUALITAT 

COMPRA DE LA RECTORIA DE TALLTORTA 

Bolvir aposta sempre per la Cultura, i després d’haver creat una 
germanor cultural amb la Vall d’ Aosta, en va voler tenir mostra d’ 
ella. Per aquest motiu i per la magnificència d’aquesta obra d’art, 
va decidir adquirir-la. Una escultura de mesures 60X50X40a partir 
d’un tronc de Noguera esculpida l’any 2011. 

Una peça que forma part d’una gran col·lecció de figures que 
emanen a la vida rural de camp valldostana, que tan bé podria ser 
la vida de muntanya bolvirenca. Aquesta escultura roman a 
l’Ajuntament de Bolvir, i podeu visitar-la lliurement. 

BOLVIR EXPOSA A LA SEU DE L’AJUNTAMENT LA NOVA 

ADQUISICIÓ AL SEU FONS CULTURAL: l’escultura “Les feines 

de l’estable” de Guido Diémoz, un artesà de la Vall d’Aosta 

L’Ajuntament de Bolvir  ha comprat al 
Bisbat de la Seu d’Urgell la Rectoria Sant 
Climent de Talltorta, per destinar-lo a 
Centre d’Interpretació de l'Església 

Amb la intenció de  construir un petit 
Museu dedicat al la mostra del Barroc més 
rural  i particular de la comarca ceretana, 
però sense deixar de banda un possible 
equipament obert a veïns per fer-hi 
activitats del poble 

L'edifici de l'antiga rectoria es troba en 
molt mal estat, i això implicarà doncs una rehabilitació integral. Tot i així l’enderroc ha quedat 
descartat al tractar-se d’una construcció que mostra elements patrimonials protegits que s’han de 
conservar, com per exemple la balconada de l’exterior.  

L'Ajuntament demanarà subvencions de fons europeus de l’àmbit cultural i té planificada la seva 
execució cap al 2020. 
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SOCIETAT 

Un any més la festa Major de 
Bolvir ha estat tot un èxit! 

Des de la música, la cultura, la 
festivitats i les reunions de veïns, 
que han fluït al llarg de  2 dies 
imparables. 

La jornada de dissabte va iniciar-
se amb un recorregut al Dipòsit 
d’aigua nou del municipi. Una 
visita guiada per veure les 
instal·lacions i conèixer de prop 
aquest nou equipament. 

En acabat, al Museu Espai 
Ceretània hi va tenir lloc la 
inauguració de la nova exposició 
de Manuel Capdevila, “Una 
realitat transformada per 
l’emoció” i la conferència del Pas 
de Juli Cèsar per Cerdanya, 
impartida per Oriol Olesti. 

A aquests actes hi seguiren la 
gimcana familiar,  l’actuació 
d’Orgue de Gats i Hotel 
Cochambre. Al dia següent els 
inflables infantils, els Rucs de 
l’Anna, i l’ intervenció còmica de 
Jordi LP amenitzaren les festes.  

Per últim les Processons, la Missa 
i Sardanes, així com el dinar i 
l’Orquestra Selvatana com a punt 
final, van tancar una Festa 
carregada de bons moments, tots 
per col·leccionar en el record de 
Bolvir del 2018. 

FESTA MAJOR BOLVIR 
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FESTA MAJOR TALLTORTA 

La Festa de Talltorta: devoció, màgia i dinar 
argentí! 

La festa  de principis de juny a la Cerdanya 
només té un nom: San Climent ! 

La missa a l’Església Sant Climent de Talltorta, 
enceta en un entorn privilegiat aquest 
esdeveniment que es prolonga al llarg del dia. 

Un dinar popular, va fer seure als assistents al 
restaurant Rito Argentino que congregà al 
voltant de  110 persones per rebre a la taula gran 
carns rostides a la llenya. 

En acabat el mag Selvin, esperava sota una carpa, 
per deleitar als participants en una espectacle de 
màgia clàssica amb convidats a l’escenari. 

La música va fer pujar les emocions i treure les 
cames a ballar a ritme estiuenc! 

Agrair a la Comissió de Festes de Bolvir per la 
seva implicació i dedicació tant a la Festa Major 
de Bolvir com a la de Talltorta. 

SOCIETAT 
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CULTURA 

ESGLÉSIA ST. CLIMENT DE TALLTORTA 

Pintures barroques 

SERVEI MONEDER—1€ 

Enlluerna l’Església i gaudeix d’aquesta joia patrimonial a Bolvir. 

VISTES  

Visites guiades amb context històric, que us portaran a reviure una època d’art 
en tota la seva essència, pintures, que expressen, que expliquen història 

Tots els dies, demanant prèviament visita al  972.895.001 

ESPAIS CULTURALS, i ARTÍSTICS A BOLVIR 

EXPOSICIÓ “UNA REALITAT TRANSORMADA PER 

L’EMOCIÓ” DE MANUEL CAPDEVILA 

Al Museu Espai Ceretània 

Obert tots els dies de 11-14 i de 16:30-20h 

Contacte espaiceretania1@gmail.com 
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CULTURA 

ACTIVITATS CULTURALS AL MUSEU ESPAI CERETANIA 

Un any més l’edició de Benvinguts a Pagès –celebrada del 9 al 10 de juny- retroba els visitants amb la 
cultura rural de Catalunya.  
Pretén apropar la vida agrícola i ramadera, sobretot als infants, perquè ens siguin conscients de la seva 
utilitat, beneficis i la seva dinàmica i esforç.  
El Museu Espai Ceretània.–com a activitat complementària- va aprofitar aquest esdeveniment per fer una 
visita guiada al jaciment, amb un tast típic de l’antiguitat del Castellot , coca de llenya. A més dins el 
programa va incloure la presentació de la Guia Ceretans, publicada pel Museu d'Arqueologia de 
Catalunya amb la presència del seu Director Josep Manuel  Rueda Torres,   l’autor de la guia Daniel 
Romaní i el Director científic del projecte arqueològic del Castellot de Bolvir ,Oriol Olesti 

HORARI : DIMARTS I DIVENDRES (no festius)  DE 
17:00H A 19:00H 

Pels préstecs de llibres serveixen carnets d’altres bibliote-
ques. 

C/Estaragalls, 16 17539 Bolvir 
608245092 
biblioteca@bolvir.cat     http://www.bibgirona.cat/
biblioteca/bolvir  

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BOLVIR LES HOMILIES D’ORGANYÀ 



 

     Núm. 43         Butlletí Informatiu      Juny 2018 

 

www.bolvir.cat 

 

12 

CULTURA 

LES VISITES REBUDES AL MUSEU ESPAI CERETÀNIA 

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE ESCOLA VEDRUNA DE PUIGCERDÀ 

AJUNTAMENT DE MONSITROL 

 

 

CAMPUS CERDANYA (Escola mallorquina) 

Al Museu Espai Ceretània rebem moltes visites -al llarg de l’any- d’escoles, associacions de gent gran i de 
l’àmbit cultural. 

Tant les visites guiades com el Centre d’Interpretació deixa tots els nostres visitants meravellats, no només per 
les instal·lacions, si no per tot el treball de recerca que s’origina aquí. 

Es la nostra intenció que nens i adults puguin rebre tota la divulgació de la tasca arqueològica del Castellot i 
segueixi d’aquesta manera fomentant-ne l’estudi del passat bolvirenc. 
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Una exposició de talent excessiu. Un pintor d’emoció. 

Una filla orgullosa de l’obra del seu pare. 

Tres ingredients per a una inauguració del nivell que es 

mereix el  Museu Espai Ceretània de Bolvir. 

Un 12 de maig a les 11, on les paraules blindaven els 

records. Amb la presència de la família que acollia 

aquestes obres amb tendresa i les deixava en mans d’un 

públic generós. 

A les paraules de la Regidora de Cultura, la Roser 

Caselles, hi seguí un manifest d’autèntica admiració i 

veneració per part d’Elisenda Capdevila, filla del 

pintor. 

Quadres que evoquen a les estacions de Cerdanya, als 

seu racons més significatius, a elements colorits per una 

“realitat transformada per l’emoció”.  

CULTURA 

 

L’any 2015 va tenir lloc el Primer Congrés 

ArqueoPyrenae, una trobada de l’arqueologia 

pirinenca que va néixer amb vocació de 

transversalitat, en l'estudi de l'època antiga als 

Pirineus. Aquesta primera  edició es va  dedicar a 

analitzar l’explotació dels recursos en els Pirineus 

Orientals al llarg del període antic, i va posar de 

manifest la riquesa i diversitat de metodologies 

d’estudi i disciplines científiques dedicades a 

analitzar aquest aspecte fonamental de les societats 

històriques. 

El cap de setmana del 19-20 d’Octubre d’aquest 

any 2018 se celebra l’Arqueopyreane II, amb el 

transfons dels indicis i confirmacions científiques 

que avalen el pas d’ Anníbal pels Pirineus. I la seva 

presentació i una conferència de Juli Cèsar, va 

coincidir amb la Festa Major, el 12 de maig. 

INAUGURACIÓ DE LA NOVA 

EXPOSICIÓ “UNA REALITAT 

TRANSFORMADA PER 

L’EMOCIÓ” de MANUEL 

CAPDEVILA 

 

CELEBRACIÓ 

D’ARQUEPYRENEA II, 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 

D’ACTES DE L’ANTERIOR 

EDICIÓ, I CONFERÈNCIA 

DEL PAS DE JULI CÈSAR 

PER CERDANYA 
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CULTURA 

CURS PRÀCTIC D’INICIACIÓ A L’ARQUEOLOGIA 2018 

Preu: 120€ 

Durada: 9-13 Juliol 

Horari:9-13 i de 16-18h 

Lloc: Museu Espai Ceretània-Jaciment Arqueolò-

gic El Castellot 

Inscripcions: fins al 30 de Juny a  

espaiceretania1@gmail.com 

Aquest curs té com a objectiu apropar a la gent 
que està interessada en l’arqueologia a la realitat 
de les excavacions arqueològiques actuals. Al llarg 
d’una setmana, els participants podran dur a ter-
me tot el procés que suposa una intervenció ar-
queològica sota la supervisió d’un arqueòleg pro-
fessional. Les tasques realitzades inclouran des de 
la mateixa excavació d’un jaciment arqueològic, 
fins al tractament i estudi de materials antics recu-
perats durant la intervenció (ceràmica, ossos, me-
tall), passant per tot el procés de documentació 
arqueològica (fotografia, dibuix, ús de nivell òptic, 
etc.). El treball de camp es complementarà per les 
tardes amb visites a alguns dels jaciments més im-
portants per a conèixer la història antiga de la Cer-
danya  

Dia 1: 

- Matí: treball de camp al jaciment del Castellot. 

- Tarda: visita a l’Espai Ceretània. 

Dia 2: 

- Matí: treball de camp al jaciment del Castellot. 

- Tarda: visita al jaciment del Tossal de Baltarga. 

Dia 3: 

- Matí: treball de camp al jaciment del Castellot. 

- Tarda: visita al jaciment de Iulia Libica (Llívia). 

Dia 4: 

- Matí: treball de camp al jaciment del Castellot. 

- Tarda: treball de laboratori. 

Dia 5: 

-Matí: treball de camp al jaciment del Castellot. 

-Tarda: treball de laboratori.  
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CULTURA 

ACTIVITATS INFANTILS D’ESTIU AL MUSEU ESPAI 
CERETANIA  

El dimecres  4 de Juliol comencen els Tallers d’en Pep Jr. 

L’arqueòleg del Castellot de Bolvir. 

Setmana rere setmana els nens i nenes aniran endinsant-se 

en el món de l’arqueologia, l’aventura i com autèntics ex-

ploradors descobriran personatges, tresors.. 

El blog del https://pepcastellot.blogspot.com.es/ recollirà 

totes les activitats! 

Preu: 3€ 

Inscripcions a espaiceretanai1@gmail.com o bé trucant al 

972.895.192 

GAUDIU D’UNA BONA LECTURA AMB 

VISTES A BOLVIR! 
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CULTURA 

TALLER EXPERIMENTAL –CERETANIA FORTIS II EDICIÓ 2018 
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CULTURA 

ACTIVITATS D’ESTIU AL MUSEU ESPAI CERETANIA  

OBERT TOTS EL DIES DE 11-14H I DE 16:30-20:00H—VISITES GUIADES 
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CULTURA 

CONCERTS DE MUSICA PER L’ESTIU 
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CULTURA 

CONCERTS DE MUSICA PER L’ESTIU 
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OCI 
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OCI 
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HEMEROTECA 

REGIO 7 

REGIO 7 GENCAT-TRIBUNA D’ARQUEOLOGIA 

TV3 
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HEMEROTECA 

REGIÓ 7 PATRONAT COSTA BRAVA PIRINEUS 

CADENA PIRINEUS TV 

PANXING 

SURT DE CASA 
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RECICLATGE 

INICIATIVES MUNICIPALS DE RECICLATGE 

CONTENIDORS DE RECOLLIDA D’OLI 

RECICLAR L’OLI VEGETAL 

UN LITRE D’OLI CONTAMINA 1.000 

LITRES D’AIGUA 

L’oli s’enganxa i se solidifica als desguassos 

de les cases i els embussa, el que arriba a la 

depuradora i als rius forma una pel·lícula 

molt difícil i costosa d’eliminar. 

 

BOLVIR AMB EL MEDI AMBIENT 

Dipositeu ampolles de 

plàstic ben tancades a 

l’interior. L'oli vegetal 

usat es transformarà 

en BIODIÈSEL, un 

combustible 100% 

biodegradable. 

 

 

 

Si el container està ple aviseu: 

AJUNTAMENT DE BOLVIR 

 

 - 972-895001 – bolvir@bolvir.cat 

SERFRAN CERDANYA S.L. - 972-892135 - 

serfran@serfran.com 

 

SERVEI DE RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS 

 

Dia de recollida: DIMARTS 

Què cal fer? 

1- Trucar a l’Ajuntament com a mínim 24 hores 

abans de la recollida (972.895.001 – 08:00 a 15:00) 

2- Deixar els trastos davant la porta la nit abans (no 

entrem a buscar-los dins de casa) 

Si necessiteu consultar més informació al 

respecte poseu-vos en contacteu amb 

l’Ajuntament al 972.895.001 o bé envieu 

un e-mail a bolvir@bolvir.cat 
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MEDI AMBIENT I NATURA 

SETMANA ENERGIA 

La Setmana de l’Energia 

pretén conscienciar a la 

societat de la importància 

de ser curosos amb el 

tractament dels utensilis i 

subministres domèstics per 

tal de ser respectuosos amb 

el medi ambient. 

Al Museu Espai Ceretània 

s’hi troba doncs una 

exposició de la Biomassa , i 

els beneficis sobre la natura. 

Rucs i Aventures obre una nova etapa a partir del mes 

d’abril, amb una aposta diferent i innovadora 

ASINOTERÀPIA O  TERÀPIA ASSITIDA AMB RUCS; 

una pràctica eqüestre en el que l’animal actua com a animal 

co-terapeuta  per infants i gent de la tercera edat. 

També per Setmana Santa, ofereixen activitats especials per 

nens, com la cerca d’ous de Pasqua, les passejades sobre un 

ruc o la visita a la seva granja plena d’animals. 

www.rucsiaventures.com  Tel. 646.625.559 
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TURISME-CONÈIXER BOLVIR 

Situat a la dreta del Segre, en 
un declivi de les muntanyes 
de Ger i Guils, a la zona de la 
solana, domina una vegetació 
integrada pels prats de dalla i 
els retalls d’antics boscos de 
ribera; la vegetació del 
vessant es caracteritza per un 
sòl  esquelètic que acull els 
prats secs, només algun 
arbust del tipus del ginebró, 
el bàlec o de l’argelaga pot 
créixer en aquest estatge 
muntà. En les darreres 
dècades s’han practicat 
reforestacions amb pins 

diversos -sobretot, pi roig- i cedres a la devesa de Sallent. En no gaudir de gaire altitud ni extensió, el 
terme no integra les superfícies boscades pròpies de la part alta de la comarca, tant obaga com solana. 

El seu poblament conegut es remunta a l’edat del bronze, ara fa uns 3.500 anys. En destaca un 
assentament ibèric del s. II aC i continua amb la probable instal·lació de viles romanes prop de l'Strata 
Ceretana. Després, al 952, apareix vinculat al monestir de Sant Miquel de Cuixà, el qual cedí l’església 
de Santa Cecília el comte de Cerdanya, Sunifred. Als s. XIII-XIV tenim constància de la seva força, de 
la qual resta una torre.  

Fins al 1716 va pertànyer a la vegueria de Cerdanya, i entre el 1716 i el 1833, al corregiment de 
Puigcerdà, excepte en el període 1812-13, que fou del departament del Segre, francès. Des d’aleshores, 
és de la província de Girona, pertany al partit judicial i a la rodalia de Puigcerdà. 

Les principals comunicacions que el travessen són la N-260 de Puigcerdà a la Seu d’Urgell i la 
carretera veïnal que mena a Puigcerdà passant pel veïnat de Sant Martí d’Aravó, antiga via romana i 
camí ral, també conegut per camí Vell. 

A més, el poblament del terme el completen el poble de Talltorta (1.097 m), anomenat Talltorta o 
Talltorta, el 941, i alguns masos importants com ara el mas Aransó, el mas Sallens - existent des del s. 
XII - i altres construccions de relleu com la Torre del Remei - antiga Torre Manaut -. Altres són el molí 
de Bolvir i el mas d’Aravó (mansus de Aravone, el 1260). 

 

El cap de municipi, Bolvir (1.145m), abans de l’explosió urbanística es trobava dividit en dos veïnats: el 
de l’església i el raval del Castell o d’Amunt, d’origen medieval. La primera citació és del 925 i apareix 
com a Bulver. Les aigües termals hi són presents i fins fa pocs anys encara s’empraven per rentar la  
roba als safareigs. Igualment, una partida de terreny conserva el topònim dels Escalderons. 
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TURISME-CONÈIXER BOLVIR 

L’ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANTA CECÍLIA 

És l’església parroquial actual. Presenta una sola nau capçada per un 
absis semicircular llis que acaba amb un fris de mènsules 
esculturades.  

Té dues finestres de doble esqueixada. Al mur sud s’obre una 
portalada amb tres arcades en degradació, de secció rectangular, i 
dues mes intercalades sostingudes per columnes amb capitells 
decorats.  

En conjunt, es tracta d’un edifici de fi del s. XII o inicis del s. XIII, on s’observaven els afegitons d’unes 
capelles laterals i d’un campanar de torre d’època moderna. Té un parell de carreus de granit, per bé que en 

alguna zona també s’hi veuen fileres d’opus spicatum.  

En el Museu d’Art de Catalunya es conserva un frontal d’altar 
on  s’hi representa la vida de Santa Cecília amb escenes 
ordenades en dues fileres. 

Horari missa: Cada diumenge a les 12:00h 

Es pot entrar a veure-la entre setmana, concertant visita amb 
l’Ajuntament al 972895001 o bé enviant un correu  electrònic a 
l’adreça: bolvir@bolvir.cat 

 

 

 LA CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA 

Pertanyent a l’estil gòtic, fou aixecada el 1347 segons una inscripció sepulcral on constava que havia estat 
construïda per Guillem Pere, prevere de Meranges. Allí s’hi venerava una imatge de Santa Maria que 
portava vel, túnica i mantell, asseguda en un tron.  

El Nen resta assegut sobre la mà i el genoll esquerre de la Mare. Al 
Museu Nacional d’Art de Catalunya es conserva part d’un retaule 
gòtic del s. XV; és una talla policromada composta de cinc quadres 
pintats sobre fusta i repartits al voltant d’una capelleta 
ornamentada on hi havia la Verge. 

 Es representen diversos paisatges relacionats amb la vida de la 
Verge, com el naixement de Jesús, l’Anunciació i la vinguda de 
l’Esperit Sant, a la part superior.  

A la part inferior, l’Adoració del Reis i la Coronació de la Verge. 
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GASTRONOMIA 
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GASTRONOMIA 

 

LA PAELLA PEL 

MÀNEC 

INGREDIENTS 

Ingredients per 4 persones: 250gr 

d’espaguetis negres – 250gr de 

tomàquets madurs – 4 talls de rap – 1 

bossa de cloïsses – 250gr de calamar 

– 4 alls  – Sal – Oli Pebre negre.  

 

ELABORACIÓ 

 

 Marcar el rap dins una paella ben calenta.  

 Una vegada marcat per les dues bandes, reservar. 

Sofregir la ceba amb el calamar a foc lent fins que 

quedi ben tou. 

 Rentar be les cloïsses i posar-les dins d’una olla amb 

poca aigua amb uns quants talls de llimona i deixar 

bullir fins que es vagin obrint (8 minuts 

aproximadament). 

 Una vegada estiguin obertes, treure-les de l’aigua i 

reservar. Quan tinguem tots els ingredients 

preparats començarem a emplatar. 

 Agafar els alls, tallar-los a tires i marcar-los a la 
paella, a continuació tallar el tomàquet a quadradets 

d’uns 2cm i els afegirem amb els alls.  

 Una vegada doradet i afegirem les cloïsses, la ceba i 
el calamar i finalment el rap. Presenteu el plat que 

quedi ben bonic.  
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Ja estem a les portes de l’estiu! (Esperem que es faci notar més que la primavera!) 
Us presentem un breu resum de com ha passat el trimestre! 
Veureu que bé treballem i com aprenem!! 
 
Escrivim pels JOCS FLORALS  
Des de l’escola volem FELICITAR a totes les nenes i nens que han dibuixat i escrit 
molt bé! 
Als guanyadors del I Concurs literari de la Biblioteca Homilies d’ Organyà: 
Isona Trilles i Armand Hernández. 

Als guanyadors dels III Jocs Florals de l’escola: 
Categoria Dibuix: Arnau Sevilla i Isona Trilles 
Categoria Poesia: Joana Hernández i Alejandro Delgado.  

A  les guanyadores dels XXXV Jocs Florals d’Alp: 
Lola Mercader i Joana Hernández. 
 
MOLTES GRÀCIES A TOTES LES FAMÍLIES QUE HAN ASSISTIT ALS ACTES. 

 A L’AJUNTAMENT I A L’AMPA PER LA 
SEVA COL·LABORACIÓ! 
ENS EXPLIQUEN EL PETIT PRÍNCEP  I . . .  
VE EN MAX A DIBUIXAR-LO A L’ESCOLA!! 

Dins el marc de la Festa Major de Bolvir, la 
Biblioteca Homilies de l’Ajuntament de Bolvir 
ens ha ofert l’oportunitat de poder gaudir del 
conte: “El Petit Príncep”.  
 

EDUCACIÓ 
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EDUCACIÓ 

 

AQUEST TRIMESTRE HEM LLEGIT EL LLIBRE DE L’ORENETA DE MONT-SACER I ENS HA 
VISITAT L’ESCRIPTOR, EN  XAVIER  LLOPART!! 

Per cert, us recomanem la lectura per aquest estiu. 

L’ANNA ENS PORTA GALLINES A  L’ESCOLA 

EL 14 de maig els nens i nenes de la classe d’educació infantil, vam estar molt contents. 
Com que estem treballant el projecte de les gallines, l’Anna, la mare de l’Arnau ens ha 
portat gallines sedoses del Japó, perquè les poguéssim veure i tocar. 

Moltes gràcies Anna! 

 
 

PROJECTE PRIMÀRIA: el meu  plat  preferit 
Tot fent el projecte en el que parlem d’alimentació ens en vam adonar que en el 
menjador escolar cada dia llencem un munt de menjar bo a les escombraries.  No 
perquè vulguem, sinó perquè ens sobra.  Això ens va portar a pensar què podríem 
fer amb aquests aliments abans de llençar-los. 
Ens van venir dues idees al cap, una de força assequible i una de més complicada. 
La primera era utilitzar els aliments sobrers per a fer adob.  Ens vam ben informar i 
vam intentar fer un contenidor de compost amb materials que teníem a l’abast. 
La segona idea és la més difícil d’acomplir però no per això ens rendirem.  Ens 
semblava que amb el menjar que llençàvem cada dia podrien alimentar-se algunes famílies que estiguessin 
passant necessitats.  Vam descobrir una escola de primària (l’escola de Rellinars) que donaven el menjar 
sobrer a famílies desfavorides, però també vam descobrir que això no els havia sigut fàcil ja que la llei diu que 
tot el menjar que sobra del menjador escolar (el que no està tocat, és clar) ha d’anar a les 
escombraries!  Aquesta escola havia pogut canviar aquesta llei que ens sembla que és injusta.  Per això vam 
enviar una carta als responsables del càtering ISS per veure si podien venir-nos a veure i buscar solucions 
plegats.   

Va venir l’Anna Leirado, responsable del càtering.  Vam explicar-li els nostres 
desitjos i va dir que ho estudiarien però que, de mentre, nosaltres per la nostra 
part féssim un estudi de la quantitat de menjar que llencem.  Des del càtering 
ens van comprar una balança i cada dia pesem i anotem en una graella la 
quantitat de menjar que llencem. 
Aquest curs ja està a punt d’acabar però nosaltres ja hem posat fil a l’agulla 
per tal de donar resposta al problema del menjar sobrer del menjador escolar. 
 
 

     EL CLAUSTRE DE MESTRES DE L’ESCOLA US DESTIJA: 
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EDUCACIÓ 

Un cop més hem arribat al mes de juny i amb ell un altre curs que 
s’acaba! 

Aquests últims mesos han estat carregats de sorpreses. La Vero ja ha 
tornat a la Llar, però no ho ha fet sola, sinó que ha vingut acompanyada 
del seu petit, en Nuc. L’alexis i la Candela també han començat la llar 
en aquests últims dies, ja estan molt adaptats! Els seus companys i les 
educadores els hi donem la benvinguda. 

També hem après moltes coses i sobretot hem gaudit de les festes. 

Vam festejar la Setmana Santa fent una mona per llepar-nos els dits!  

També, aquest tercer trimestre hem iniciat el curset de natació. 
Enguany ha estat un èxit en participació. Cada dimarts els nostres petits 
esperen emocionats l’arribada de l’autobús que els portarà fins al 
poliesportiu de Puigcerdà per aprendre a nadar tot fent xip-xap! 

La diada de Sant Jordi va arribar a la llar d’infants florint el nostre arbre 
del pati! Feia un goig!  

Els St. Jordis de la llar, a les princeses una rosa els hi han regalat i les 
educadores de dracs se’ls volen menjar! 

Per un dia hem sigut bombers, ens hem posat el casc, hem pujat al camió 
i hem tocat la sirena! Ens ho hem passat molt i molt bé.  

Moltes gràcies als bombers de Puigcerdà. 

La darrera setmana hem començat el projecte de l’hort a l’escola. Durant 
les setmanes hem anat treballant 
vocabulari relacionat amb l’hort, 
hem parlat de fruites i verdures, 
de com creixen, com es cuiden, 
etc. També vam organitzar una 
jornada amb els pares, van venir 
a ajudar-nos a preparar el terreny i a plantar les llavors i el planter. 
Va ser un matí genial! Volem agrair la participació de les famílies per 
l’aportació del planter i la seva assistència. 
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I per acomiadar el curs aquest any hem tornat a 
repetir l’excursió de final de curs a la casa de 
colònies de Riudelayna, va ser molt divertit! Els 
monitors i les educadores de la llar vam descobrir 
l’entorn de la casa i vam fer d’exploradors fins a 
arribar al riu on vam descansar a la voreta i vam 
poder tirar pedres i branques a l’aigua!  

L’equip educatiu de la llar us volem desitjar un bon estiu a tothom! 

EDUCACIÓ 

Dilluns 11 de juny Bolvir va organitzar la Festa de fi de curs amb tota la “ZER La Cerdanya”, l’escola 
de Ger i de Llívia.  La temàtica va ser el joc, perquè com diu F. Tonucci: 

“Jugar per un nen és la possibilitat de retallar un trosset de món i manipular-lo”  

●A les 15h de la tarda va començar la gimcana amb grups multi nivell, on van haver de superar 
diferents proves 

●Vam escoltar  l’ HIMNE DE LA ZER creat pel grup de Cicle Mitjà.  

●Es va acomiadar i entregar el diploma als alumnes de 6è que l’any que ve començaran a l’ institut. 
Molta sort a tots ells en aquesta nova etapa! 

●Visita a l’escola dels projectes exposats i vídeos explicatius  i piscolabis ofert per l’ AMPA. 

Cicle Inicial:  projecte de les plantes i l’univers. Cicle 

mitjà: projecte musical. Cicle Superior: projecte 
d’ètica animal. 

Des de l'escola volem agrair la implicació i 
col·laboració de: 

 L’ AMPA de l’escola Santa Cecília,  de l’Ajuntament 
de Bolvir i la brigada municipal, del Bar- Restaurant 
La Solana i del Càtering ISS. 
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LA GRESCA DE BOLVIR 

EDUCACIÓ 

PINTA’M! 

L’ESTIU 

Comença l’estiu, 

Creix la calor 

Anem a la platja 

Cercant la frescor. 

Obrim les casetes  

Les finestres també 

I d’aigua ben fresca 

Omplim el ptxer 

Amb una abraçada 

I alegres desitjos 

Per a l’estiuada 

 Museu Espai Ceretània  

 Tallers “Pep Jr. l’arqueòleg del Castellot 

 Viu, experimenta i inventa’t un Museu 

 Gimcana Arqueo-Family 

Festa de l’Estiu 

 Slide Tobogan i Festa a la Piscina 

Consulta a l’agenda 
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EDUCACIÓ 

 

Campus lúdic pels mesos de juliol i 

agost amb activitats esportives, medi 

natural, excursions, tallers, gimcanes i 

jocs a la piscina… Un esplai per 

conèixer millor l’entorn de Bolvir i 

ajudar a reforçar lligams d’amistat 

amb vells companys i fer-ne de nous. 

De dilluns a dijous de 9 de 13h i 

divendres de 9 a 16h (excursió) De 5 a 

El Campus Esportiu es realitza molta 

activitat física cada dia. Entenem que 

aquesta ha de ser variada perquè els joves 

que hi participin practiquin un ventall 

d’esports ampli al medi natural: piscina, 

activitats aquàtiques, activitats sorpresa i 

activitats estrella (watter jump, tirolines, 

bike park..), bicicleta de muntanya com a 

mitjà de transport per a desplaçar-se per la 

comarca i proposta d’una nit d’acampada 

(refugi o càmping) la segona setmana. 

Termini d’inscripció: 11 juliol. Inscripcions 
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ESPORT 

QUOTES DEL POLIESPORTIU 

 Q U O T E S  D E  S O C I  R E S I D E N T S  N O  R E S I D E N T S  

F A M I L I A R  1 8 0 , 0 0 € / a n y  3 6 0 , 0 0 € / a n y  

F A M I L I A R  C A P  D E  S E T M A N A  1 2 0 , 0 0 € / a n y  2 4 0 , 0 0 € / a n y  

J U B I L A T  3 6 , 0 0 € / a n y  7 2 , 0 0 € / a n y  

I N D I V I D U A L  1 2 0 , 0 0 € / a n y  2 4 0 , 0 0 € / a n y  

M A T R Í C U L A  1 5 , 0 0 €  3 0 , 0 0 €  

POLIESPORTIU I ACTIVITATS 
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T A R I F E S   

D ’ A C C É S   

A L  P O L I E S P O R T I U  

I N F A N T I L  A D U L T  

C a p s  d e   

s e t m a n a  i   

f e s t i u s  

1 , 5 0 €  2 , 0 0 €  

E n t r a d a  m í n i m a  a c o m p a n y a n t    1 , 0 0 €  

ESPORT 

POLIESPORTIU I TORNEIGS 
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ESPORT 

PISCINA MUNICIPAL 

Curset de Natació  per Socis 

JULIOL-AGOST 

Dimarts de 11:00-12:00h 

Aquagym per Socis 

JULIOL-AGOST 

Dimecres de  15-16h 

PER A + INFORMACIÓ 

TRUQUEU 

ADRIÀ 636080373 

MARC 638707927 
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 ESPORT 

PISCINA MUNICIPAL 

DE LES 11H A LES 19H RESIDENTS NO RESIDENTS 

ENTRADA DIARIA ADULT 3,00 € 6,00 € 

ENTRADA DIARIA REDUÏDA NENS (4 A 12 
ANYS) I JUBILATS 

1,50 € 3,00 € 

A PARTIR DE LES 17H RESIDENTS NO RESIDENTS 

ENTRADA DIARIA ADULT 1,00 € 2,00 € 

ENTRADA DIARIA INFANTIL I JUBILATS 1,00 € 1,00 € 

ABONAMENTS ESTIU 2017 RESIDENTS NO RESIDENTS 

FAMILIAR TEMPORADA ESTIU 85,00 € 170,00 € 

INDIVIDUAL – TEMPORADA ESTIU 60,00 € 115,00 € 
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SALUT  

 XARXA D’ITINERARIS SALUDABLES 

La Xarxa d'itineraris saludables són 3 recorreguts que transcorren tant per dins del nucli urbà com pels 
seus entorns, senyalitzats de manera permanent per facilitar la pràctica d’activitat física moderada i 
per promoure l’acció de caminar. Es recomana iniciar-los al Parc de Salut ubicat a la Font de la Vall, on 
s’ha instal·lat un plafó  d’informació general que descriu la Xarxa i les seves característiques, s’explica 
el funcionament de la senyalística i es donen recomanacions per la realització d’activitat física 
moderada aprofitant els itineraris saludables. Més informació a la web de la Diputació de Girona: 

http://www.itinerarisparcsdesalut.cat/cercador.html 

Durant l’any, a part de les activitats dirigides programades, es realitzen diferents torneigs que es 
consoliden any rere any, com el campionat 3X3 de Fútbol Sala o el Campionat de Vòlei. 

 

http://www.itinerarisparcsdesalut.cat/cercador.html
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 SALUT  

PARC SALUT A LA FONT DE LA VALL 

HAN ARRANCAT LES SESSIONS DE 
DINAMITZACIÓ DELS PARCS URBANS 
DE SALUT DE BOLVIR 

Les sessions de dinamització es fan els dilluns 
de 9.30h a 10.30h al poliesportiu o parc de 
salut depenent de la meteorologia  (activitat 
prevista per tot l’any, excepte festius) i un 
divendres al mes marxa nòrdica (s’acordarà 
amb els participants a les sessions). 
Els parcs de salut urbans s’emmarquen dins 
un projecte de Dipsalut, l’organisme de salut 

pública de la Diputació de Girona, i tenen com a objectiu la salut i no el rendiment esportiu. Els aparells 
que formen aquests parcs estan enfocats a realitzar un treball de prevenció, millora i  manteniment dels 
moviments necessaris per a les activitats de la vida diària per així millorar la qualitat de vida de les 
persones. 

Un monitor és l’encarregat d’atendre tots els assistents i els guia durant l’activitat segons les necessitats 
de cadascú tenint en compte les molèsties i dolors que se li hagin comunicat prèviament. 

Us hi esperem!! 

  



 

     Núm. 43         Butlletí Informatiu      Juny 2018 

 

www.bolvir.cat 

 

42 

SALUT 

ANALÍTIQUES AIGUA POTABLE BOLVIR 
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CIVISME 
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TRÀMITS MUNICIPALS 

 Us informem que amb motiu de l'entrada en vigor de la normativa europea SEPA 

(Reglament UE 260/2012, de 14 de març) sobre pagaments efectuats mitjançant domicilia-

ció bancària, la informació que fins ara apareixia en els rebuts emesos per les entitats 

bancàries es veurà reduïda. Tanmateix, per tal que pugueu disposar de la mateixa informació que 

sortia abans en el rebut, podeu accedir a http://seu.xalocgirona.cat/csv i introduir el codi CSV que 

apareix en el document. Us agraïm per endavant la vostra col·laboració.  

  

IMPOST/TAXA 

  

PERIODE DE COBRAMENT 

  

  

  

IBI URBANA 

 15 ABRIL - 15 JUNY (50%) 

1-15  OCTUBRE (50%) 

En relació al (50%) de l’ import del cobrament només es 

farà efectiu als veïns que tinguin els rebuts domiciliats 

 IBI RÚSTICA  15 ABRIL - 15 JUNY 

 IVTM  15 MARÇ – 15 MAIG 

 TAXA ESCOMBRARIES  15 ABRIL - 15 JUNY 

 TAXA AIGUA  TRIMESTRAL 

CALENDARI FISCAL 

IdCAT Mòbil, es un nou sistema d’ identificació digital amb l’administració i basat en 
l’enviament de contrasenyes d’un sol ús al telèfon mòbil. 
Per sol·licitar-ho presencialment adreceu-vos al Consell Comarcal a l’àrea d’atenció 
ciutadana. 
En el següent link hi trobareu més informació: http://www.idcatmobil.cat/ 

Què necessiteu per donar-vos d'alta: 

1. DNI: Document Nacional d'Identitat 

2. TSI: Targeta Sanitària Individual del CatSalut (Servei Català de la Salut) 

3. Telèfon mòbil 

Teniu a la vostra disposició un correu electrònic per les gestions o demandes que 

derivin del Jutjat de Pau de Bolvir. 

jp.bolvir@xij.gencat.cat  

IDCAT MÒBIL 

JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL DE BOLVIR 

http://seu.xalocgirona.cat/csv
http://www.idcatmobil.cat/
mailto:jp.bolvir@xij.gencat.cat
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Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, tots els expedients de les administracions publiques han de ser electrònics començant pel 

registre d’entrada. 

A continuació els aconsellem una pauta per poder accedir-hi fàcilment 

PASSOS A SEGUIR: 

1 . W e b  A j u n t a m e n t 
Bolvir:  www.bolvir.cat 

2.Apartat Seu electrònica i transparència 

3.Tràmits municipals 

4.Tràmits on-line 

5.Apartat e-tram 

6.Instancia genèrica o el que procedeixi. 

Agraïm la seva col·laboració 

TRÀMITS MUNICIPALS 

HORARIS DE BUS SEU D’URGELL-BOLVIR-PUIGCERDÀ 

SEU URGELL PUIGCERDÀ PUIGCERDÀ-SEU URGELL 

TRAMITS ON-LINE E-TRAM 

http://www.bolvir.cat/
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TELÈFONS I  ADRECES D’INTERÈS 

HOTELS – RESTAURANTS – TURISME RURAL 

AGROTURISME MAS D’ARAVÓ 

APARTAMENTS CAL JANET 

TOPPREMIUM APARTAMENTS 

Mas d’Aravó 

Camí Ral 11 

Plaça Major 3 

679 788 130 

679630017 

615490340 

masdaravo@gmail.com 

info@caljanetbolvir.com 

info@toppremiumapartments.com 

HOTEL-REST.  TORRE DEL 
REMEI 

Camí del Remei 972 140 182 info@torredelremei.com 

HOTEL-REST.  XALET DEL GOLF Plaça del Golf,5 972 884 320 reservas@chaletdelgolf.com 

RESTAURANT  CAL SABATER Antoni Elies, 13 972 895 235 sandragarriga@hotmail.com 

RESTAURANT CAL TORRU Camí Ral, 13 972 896040 restaurant@caltorru.cat 

RESTAURANT  LA SOLANA Ctra. Puigcerdà 972 895 270 janetsolana@hotmail.com 

REST.   LES HEURES D’EN  

DÍDAC (TALLTORTA) 

Camí de la Vall, 1 972 895 069 sandragarriga@hotmail.com 

RESTAURANT  L’ISARD Ctra. Puigcerdà 972 895 033 bolvir1@hotmail.com 

RITO ARGENTINO ( TALLTORTA) Molí de la Farga, 4 653 642 148 monillo2001@hotmail.com 

EMPRESES I COMERÇOS DEL  MUNICIPI 

CENTRE MUSHING Camí dels Clots 616 893 503 www.lazarosteam.blogspot.com 

DISSENY GRÀFIC  i 
IL.LUSTRACIÓ 

Camp de l’Areny, 2 610 735 740 marcmones@gmail.com  
www.marcmones.com 

FORN DE BOLVIR Plaça Major, 1 972895 072   

FUSTERIA FRANCESC TURET Guils, s/n 972 141 351   

FUSTERIA JOAN CANAL Ctra. Seu d’Urgell,11 972 895 177 forjasegundodecoracio@yahoo.es 

JARDINERIA JOAN CORTÉS Camí del Remei 609 324 610 cortes.3@telefonica.net 

JARDINERIA RAVETLLAT De la Font, 4, casa 3 972 895 103   

PERRUQUERIA BOLVIR Ral, 15 649 015 614   

QUEVIURES ELVIRA Agustí Manaut, 11 637 213763   

RUCS I AVENTURES la Molina de Bolvir 646 625559 rucsiaventures@gmail.com 

TAXI BOLVIR Ral, 5 639374 924   

VINS REFILAT Agustí Manaut, 9 609 333 413 info@refilat.com 

REAL CLUB DE GOLF 
CERDANYA 

Plaça del Golf, 1 972 141 408 info@rcgcerdanya.com 

mailto:masdaravo@gmail.com
mailto:info@torredelremei.com
mailto:marcmones@gmail.com
http://www.lazarosteam.com/
mailto:forjasegundodecoracio@yahoo.es
mailto:cortes.3@telefonica.net
mailto:info@rcgcerdanya.com
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INFORMACIÓ DE CONTACTE 

 URGÈNCIES 

BOMBERS I POLICIA GENCAT 112 

URGÈNCIES MÈDIQUES 112 

EMERGÈNCIES AJUNTAMENT 608 245 094 

MUSEU ESPAI CERETÀNIA 972 895 192 

LLAR D’INFANTS L’ORENETA 664 568 899 

ESCOLA SANTA CECÍLIA 972 895 055 

FECSA AVARIES 902 760 706 

HOSPITAL DE PUIGCERDÀ 

HOSPITAL TRANSFRONTERER 

972 880 150 

972 657 777 

MOSSOS D’ESQUADRA 972 881 060 

RENFE 902 240 202 

DADES DE CONTACTE I XARXES SOCIALS  

@AJUNTAMENTBOLVIR 

@ESPAICERETANIAB 

AJUNTAMENT 

DE  BOLVIR 

Carrer de la 

 Font 2 

17539 Bolvir 

 972.89.50.01 

WWW.BOLVIR.CAT 

BOLVIR@BOLVIR.CAT 

BOLVIR 

Portal de 

participació 

ciutandana de Bolvir 

Entra i connecta’t! 

               @AJUNTAMENTDEBOLVIR 

              @MUSEUESPAICERETANIA 

              @POLIESPORTIUBOLVIR 

                    AJUNTAMENT DE BOLVIR 

               EPONA 

               ESPAI CERETANIA 
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LA CONTRA DE BOLVIR 

Jo penso que no buscava la bellesa convencional 
de les coses, la bellesa apareix de la íntima 
comprensió de la forma, per el meu pare, l’art era 
l’expressió de la seva profunditat interior, amb 
aquest esperit  pintava els paisatges de la 
Cerdanya que estimava tant, amb els seus arbres, 
els cels, els prats o les vaques..., pintar era 
transformar la realitat a través de l’emoció.  
 
L’orfebreria  va ser una present en la vida del teu 

pare. Té influències 
d’alguna manera en la 
seva obra pictòrica? 
 
Jo crec que com a dues 
activitats artístiques que 
són, malgrat semblin molt 
diferents, tenen punts en 
c o m ú  i  u n a 
enriquia  l’altre...., però 
potser és cert que la 
pintura formava una part 
molt essencial de la seva 
persona  
 
Cal només veure alguna 
imatge del seu pare 

pintant. Assegut a un tamboret, estirant la mà 
com si la realitat l’atrapés cap endins el llenç. 
Amb l’esquena ben ferma, i amb una imatge 
serena que evocava la d’un home feliç i entregat 
a la seva obra. Vostè recorda aquests instants? 
 
Sí, però més que instants eren el reflexa de tota 
una personalitat que vivia amb plenitud  i gaudia 
l’experiència de la seva pròpia realització 
personal.  
 
 
L’exposició “Una realitat transformada per 
l’emoció”, no només recull l’obra de M. 
Capdevila, sinó que a més ens endinsa en una 
dimensió de colors, formes, línees i corbes que 
dibuixen sentiments. 
 
MUSEU ESPAI CERETÀNIA 
Carrer La Corona 46, Bolvir. 972.895.192 

Manuel i Elisenda Capdevila. 
Una vida entregada a l’art i a l’essència 
filosòfica de la seva contemplació. 
Una relació dins i fora del marc íntim. Un 
aprenentatge mutu d’aquesta vessant artística. 
Virtuts compartides. Passió per la vida 
intrínseca. Força i talent al llarg de dues 
generacions  
Intercanvi de cartes entre pare i filla. Un diàleg 
entre mestre-deixeble,  però amb un discurs 
tendre. Una devoció 
palpable i una  admiració 
comuna.  
Entrevistem a Elisenda 
Capdevila, filla de M. 
Capdevila, pintor exposat 
al Museu Espai Ceretània 
 
Elisenda, recordes quan el 
teu pare inaugurava una 
obra? Amb quins ulls 
enfocaves la mirada?  
 
La meva mirada davant la 
i n a u g u r a c i ó  d ’ u n a 
exposició, era sempre 
aquell poder descobrir aspectes íntims i molt 
sincers de la seva personalitat i això com a filla 
era molt emocionant i  més al compartir la 
mateixa activitat artística.  
 
L’evolució que va patir l’obra de Manuel 
Capdevila, és molt significativa i patent. 
Podries explicar-la breument? 
 
Jo crec que es deu al mateix procés vital d’una 
persona que viu a consciència el seu present i es 
meravella de la pròpia força natural del seu 
impuls creatiu. 
  
Al Museu Espai Ceretània hi predominen els 
quadres de paisatges ceretans. Sobretot  aquells 
que exalten  figures com els campanars, els bous 
i  els arbres. Podríem entendre que la seva 
intenció era reflectir el purisme de la bellesa en 
la natura? El elements més reals a la mirada 
humana? 


