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Torna a arribar el final de la legislatura i el proper 26 de 
maig es celebren eleccions municipals que portaran nous 
equips de govern o equips renovats per tirar endavant nous 
projectes i gestionar el poble amb els seus criteris i la 
corresponent participació ciutadana. Les diferents opcions 
s’encarregaran de plasmar-ho en els seus programes 
electorals.  

Hem portat a terme una sèrie d’actuacions durant els 
darrers quatre anys que han servit per millorar serveis i 
dotar al poble de nous equipaments per revitalitzar la vida 
del mateix.  

La nostra actuació ha estat, sempre, de servei a la població 
en general, transparent i sense buscar mai interessos 
particulars, ni personals. 

 

L’equip de govern 
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LOCAL 

R E F O R M A  A N T I C 

A J U N T A M E N T  P E R 

ADEQUAR 2N PIS COM 

H A B I T A T G E  D E 

PROTECCIÓ OFICIAL 

Amb l’objectiu de donar un nou ús a 

l’edifici de l’antic Ajuntament, s’està 

portant a terme un projecte de 

reforma d’adequació de totes les 

e s t a n c e s  e x i s t e n t s ,  p e r  t a l 

d’aconseguir que la planta baixa es 

pugui destinar a local comercial/

botiga vinculada a l’obrador del forn 

de pa, mentre que les dues plantes pis 

es puguin destinar a un habitatge per 

planta. Actualment s’estan finalitzant les obres de reforma i adequació dels dos habitatges, i en 

breu s’iniciaran les obres en planta baixa. 

RECONSTRUCCIÓ POU A TALLTORTA 

L'Ajuntament de Bolvir ha decidit optar per la 

reconstrucció del pou de Talltorta, després 

d’unes quantes neteges i no veure cap millora 

en la qualitat de l’aigua, a més del mal estat i la 

degradació que ha patit el pou durant aquests 

darrers anys.  

Desprès de rebre la memòria final sobre la 

realització de neteja i vídeo inspecció del pou, 

per part del departament tècnic, estudiant  les 

conclusions i recomanacions presentades, s’ha 

procedit a la seva reconstrucció per millorar el  

servei de subministrament d’aigua potable als 

veïns de Talltorta. 
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LOCAL 

URBANISME 

  

 

 

EXECUCIÓ DE LA 2A FASE DELS PORXOS DE CAL FANXICO  

Les obres de la segona fase dels porxos de Cal 

Fanxico s’estan desenvolupant correctament, i 

actualment, s’estan realitzant treballs de 

revestiments interiors i exteriors, enrajolats de 

paviments i traçats d’instal·lacions. 

Com a tractament d’edifici històric, destacar que 

el revestiment de pedra que s’està realitzant és 

recuperada de l’anterior edifici i s’està rejuntant 

per la cara interior amb morter de calç de 

tonalitat terrosa amb l’objectiu de preservar i 

aconseguir l’aparença preexistent. Pel que fa a 

les obertures, s’està fent un tractament 

diferenciat entre les que eren existents, les quals 

es tracten amb llindes de pedra natural col·locada a “full de llibre”, i les que es realitzen noves, les 

quals es tracten amb emmarcat perimetral de xapa d’acer pintada. 

En breu s’adjudicarà la tercera i última fase d’obra, la qual consistirà en habilitar i adequar la sala 

principal de l’edifici, destinada a auditori i sala d’actes (cofinançada parcialment amb fons 

FEDER). Aquest espai destinat a activitats culturals tindrà una superfície útil de 219,35 m2, amb 

capacitat d' aproximadament 200 persones. 

FINALITZACIÓ DEL 1R PONT DE 

LA CARRERADA DEL TORRENT 

DELS ESTANYS 

A mitjans del passat mes de desembre van 

finalitzar  les obres de construcció del primer 

pont de la carrerada del Torrent dels Estanys. 

Les darreres feines que es van realitzar van ser 

la compactació del tot-u artificial com a base 

del paviment en els accessos i la col·locació de 

les barreres de seguretat en el pont. 
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LOCAL 

  

MOLT BONA EXPOSICIÓ 

Ernest Altés comença a fer escultures a 
l’edat de deu anys i des d’en fa més de 
quaranta, s’hi dedica professionalment en 
el seu taller d’All.   

La seva formació acadèmica s’inicia a les 
escoles Massana i Llotja de Barcelona i a 
Belles Arts d’Olot on estudia la tècnica del 
gravat. Paral·lelament,amb qui aprèn 
veritablement és amb forjadors, calderers 
i picapedrers de qui entén la manera de 
treballar els materials. 

 

La Pilarin Bayés va néixer a la plaça de la 

catedral de Vic el 21 d’abril de 1941. Des de 

molt petita li agradava molt dibuixar. Entre 

els anys 1959 i 1964 va fer els estudis a 

l’escola de Belles Arts de Sant Jordi de 

Barcelona. Ben aviat va col·laborar amb 

Cavall Fort i va començar a il·lustrar llibres. 

La seva simpatia personal li ha donat una 

gran popularitat, sempre amb el seu somriure 

i la seva plena dedicació visitant escoles i 

passant hores i hores al seu estudi sense parar 

de dibuixar. 

L’any 1983 va començar amb Editorial 

Mediterrània la col·lecció de les petites 

històries que 35 anys després segueix, havent 

ja il·lustrat més de 300 títols. L’exposició que 

presentem són alguns dels dibuixos originals 

que il·lustren 8 de les Petites Històries de 

personatges que definim com a Catalans 

Universals. L’Abat Oliva, Antoni Gaudí, Pau 

Casals, Pompeu Fabra, Josep Pla, Salvador 

Dalí, Mercè Rodoreda i Josep Mª Subirachs. 

Editorial Mediterrània fa quinze anys, va 

crear el premi Pilarín Bayés que és un estímul 

per que els nens i nenes  escriguin un conte 

sobre un tema triat per l’editorial. Cada any es 

publiquen els 15 contes seleccionats il·lustrats 

per la Pilarín. 

L’any 1991 la Generalitat li va concedir la Creu 

de Sant Jordi i posteriorment l’any 2011 la 

ciutat de Vic li va atorgar la medalla d’or. 

Amb els dibuixos exposats ens apropa a 

les apassionants vides d’aquests 

il·lustres catalans, reconeguts a nivell 

internacional. 

13 D’ABRIL FINS EL 24 DE 

SETEMBRE AL MUSEU DE BOLVIR 
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 ESCRIT EDUARD FORNÉS 

 

 

Il·lustríssim Sr. Alcalde, Sra. Regidora de Cultura, autoritats apreciat Ernest, senyores i senyors, 

Se m’ha demanat dir unes paraules en la inauguració de l’exposició del nostre artista-escultor Ernest 

Altés.  

Nascut a Vic, el va captivar l’encís natural de la Vall de Cerdanya i es va deixar seduir instal·lant el seu 

taller en silenci  en un badiu, del poble d’All, tenint per fons la serralada del Cadí. No em pertoca, ni crec 

que sigui ara el moment, de fer un seguiment de la trajectòria artística de l’Ernest Altés. Són conegudes 

moltes de les 29 obres monumentals que té en espais públics i en diversos països, sobretot a casa nostra i 

Alemanya. Segurament són menys conegudes les seves obres d'exposició, com les que avui podem 

admirar d’una manera especial, les escultures amb vidre, una nova faceta que va iniciar tot just fa un 

any, i que segueix la recerca amb veritable passió. 

Cadascuna de les escultures exposades en aquest centre, és el resultat d’un diàleg íntim entre l’escultor i 

la natura. L’artista, escolta el silenci de la pedra, del ferro, del vidre, que són elements perennes, 

confortats a les nostres limitacions com a sers efímers, i és per mitjà de la seva obra, que ens tramet les 

seves emocions i sentiments. Cada escultura reuneix formes i conceptes seguint un camí personal 

independent de les corrents artístiques actuals. Es aquest art que no té res a veure amb l’art 

convencional, que fa que connecti amb l’espectador, que en definitiva és a qui va destinat. 

I és que una peça creada per l’artista, esdevé obra d’art, en tant que té la capacitat d’obrir un diàleg amb 

qui la contempla. Situant-nos davant cadascuna de les escultures aquí exposades descobrim el seu Art  

en tant ens crea unes emocions o ens diu alguna cosa. Les formes, els relleus de les pedres, la 

lluminositat, la transparència o la blanesa del vidre, la rigidesa o la cadència del ferro, cada obra ens 

indueix una reacció, una imatge, un pensament.... Cada obra ens mena a una comunicació a un 

intercanvi entre el què veiem i el nostre interior. 

Per explicar el que vull dir, permeteu-me una vivència personal: Quan vaig veure una de les darreres 

obres de l’Ernest Altés, el conjunt <<Aquae>> de la plaça Barcelona de Puigcerdà, el primer impuls, va 

ser veure la força del ferro que es doblega perquè aguanta damunt seu una autentica roca i alhora la 

fluïdesa i la fragilitat de l’aigua que dona moviment i vida a tot el conjunt escultòric. Tot el conjunt està 

format per elements aparentment oposats, per la seva força i la seva fragilitat, però en canvi la diversitat 

dels blocs i les formes del ferro es complementen i es necessiten mútuament, cercant punts d’equilibri i 

de retrobament, com en una dansa, creant un encaix de total harmonia. L’artista ha aconseguit obrir un 

diàleg, diria de contingut poètic, en un espai determinat.  

Des de que vaig conèixer l’escultor he apreciat la seva austeritat i l’exigència, no sols en els materials i 

l’entorn en que treballa, sobretot en la coherència que busca en el resultat de l’obra acabada. La seva 

obra està per damunt d’ell. Sembla que davant la seva escultura vol quedar desapercebut. Tot el 

protagonisme, el té l’escultura. La seva obra persisteix més enllà de la seva existència. Quantes vegades 

cerquem conèixer i descobrir noves experiències i noves obres d’art, i no sempre ens adonem del que hi 

ha ben a prop nostra, el més sincer reconeixement a l’Ajuntament de Bolvir que dona, al que forma part 

de la nostra cultura i el nostre patrimoni, el lloc que li correspon apropant-nos a la descoberta de valors 

nostres que ens poden passar desapercebuts. 

Moltes gràcies, 

Eduard Fornés  - Vocal del Patronat de la Fundació El Castellot de Bolvir 
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NOTICIA DE BOLVIR AL DIARI REGIO 7  

HEMEROTECA 
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MOCIÓ PER FER FRONT A 
L’ALARMA SOCIAL DELS 
ROBATORIS EN CASES 
HABITADES 

 

El Ple de l’ajuntament de Bolvir ha aprovat l’esmentada moció donada 
l’arma social que està generant a molts municipis del nostre país l’increment 
dels robatoris en domicilis en els darrers mesos.  

El consistori insta a diversos organismes per tal que s’impulsin les 
actuacions policials necessàries per resoldre aquesta problemàtica i que 
siguin amatents en les fases de  graduar les peticions de pena, de les 
sentències i de considerar la reincidència.  

L’ens vol fer arribar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i 
del Congrés dels Diputats aquesta preocupació perquè se sol·liciti una 
modificació del Codi Penal per elevar les penes per aquesta tipologia de 
delictes.                    

 

 

Consulta pública prèvia al projecte de decret relatiu a 
l’establiment de metodologies que facilitin el càlcul 
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i l’anàlisi de 
la vulnerabilitat front els impactes del canvi climàtic en els 
procediments d’avaluació ambiental de plans i programes  

   que es desenvolupin a Catalunya. 

SI VOLEU PARTICIPAR, ENTRAR A: 

https://participa.gencat.cat/processes/emissions-gasos-hivernacle 

 

 

INFORMACIÓ 

https://participa.gencat.cat/processes/emissions-gasos-hivernacle
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RECONEIXEMENTS 

Per segon any consecutiu l’ajuntament de Bolvir és guardonat en l’administració 
digital d’ajuntaments inferiors a 500 habitants 

 

L’AJUNTAMENT DE BOLVIR 1R PREMI EN ADMINISTRACIÓ DIGITAL 

 

L’ajuntament de Bolvir ha estat reconegut en la 4a edició dels Reconeixements Administra-

ció Oberta als ajuntaments i consells comarcals que atorga anualment l’AOC, Consorci 

d’Administració Oberta. El consistori cerdà ha rebut el primer premi en la seva categoria, 

és a dir, la municipis d’un màxim de 500 habitants. 

 

Aquests reconeixements, que distingeixen set categories d’acord amb el nombre 

d’habitants dels ens i la seva naturalesa, s’atorguen en base a uns indicadors objectius, 

l’anàlisi dels webs dels ens i l’ús de determinats serveis de l’AOC.  

L’objectiu d’aquests guardons és valorar i reconèixer la implantació i l’ús dels serveis 

d’administració electrònica, així com la seva conseqüent transformació digital en la relació 

amb la ciutadania i en la gestió interna. 

 

Enguany han estat guardonats 74 ens locals catalans. A banda de Bolvir, l’ajuntament de 

Tremp ha estat distingida en la categoria de 50001 a 20.000 habitants. 

 

L’AOC ofereix suport als ens que s’encaminen cap a una administració digital, oferint-los 

informació, normativa, eines tecnològiques i un equip per resoldre dubtes.  
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RECONEIXEMENTS 

DIPLOMA PREVENCIÓ DE RESIDUS 2018 A BOLVIR 

REVISTA ASSOCIACIÓ CATALANA MUNICIPIS FEBRER 
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EL CONSELL COMARCAL 

OFEREIX FORMACIÓ , 

ORIENTACIÓ LABORAL I 

ASSESSORAMENT A TOTS ELS 

JOVES DE 16 A 29 ANYS.  

 

ANIMA’T POT SER INTERESSANT PEL  
TEU FUTUR!! 

 

 

Donem la benvinguda al Bernat Aceta Floreta i a 

la Núria Luque de Roa. 

Des de l’Ajuntament volem desitjar-vos que 

inicieu aquesta vida amb felicitat plena i que la 

compartiu amb els vostres pares i família. De ben 

segur heu estat per a ells, el regal més bonic. 

NAIXEMENTS  I  AJUTS ALS JOVES 
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TURISME I PATRIMONI 

 

Senyalització identificativa de les cases del poble, la toponímia (nom antic de les cases) és una 

font de coneixement molt important del territori que ens parla de la seva història i dels seus 

habitants. S’han senyalitzat un total de 71 cases, mitjançant una placa a la façana de cadascuna 

amb el seu nom antic, amb la intenció de recuperar aquest coneixement popular col·lectiu ja 

que són part del patrimoni cultural del municipi. 

Aquesta subvenció ha estat concedida pel Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 - LEADER  

Inversió aprovada: 65.188,64€ 

Subvenció rebuda: 28.526,55€ 

43% de l’ajut FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament 
Rural) 

57% de l’ajut DARP (Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca)  
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LA QUINA DE LA MARATÓ DE TV3 

RECULL A BOLVIR 2.500,00€ 

Volem agrair als més de 200 assistents i 

participants, que vareu col·laborar amb la 

quina de Bolvir del passat 15 de desembre, 

destinada a la Marató de TV3,  pels 

2.500,00€ recollits i que ajudaran a 

col·laborar en els projectes de recerca. 

Des del 1992 La Marató de TV3 recapta fons 

per sensibilitzar la societat i impulsar la 

investigació biomèdica sobre les malalties 

tractades en el programa. Enguany ha anat 

dirigida a la investigació del càncer, i en 

total s’han rebut 10.715.430,00€ 

L’Ajuntament convida a seguir amb aquesta 

projecció solidària necessària a la societat 

actual. 

L’ÈXIT DE LA QUINA DE L’AMPA DE 

L’ESCOLA STA. CECÍLIA 

L’AMPA de l’Escola Sta. Cecília va 

congregar  a famílies senceres, a la seva gran 

quina de Nadal, celebrada el 7 de desembre. 

Un esdeveniment  que acull a petits, grans i 

veïns del poble  i que  transcorre com  a una 

jornada  de preparació  festiva a les dates 

nadalenques. 

Abans de donar el tret de sortida a la  

tradicional “cantada de números”, els nens 

van poder gaudir fent manualitats, pintant-

se cares, i fent tot tipus d’activitats lúdiques 

que els entretingueren tota la tarda. 

Un cop asseguts, participaren també amb la 

Quina, una reunió divertida, una excusa per 

passar una bona estona, tot recaptant més 

de 1.300,00€. Gràcies a tots per participar!!! 

LES QUINES DE BOLVIR 2018 
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NOVETATS 
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BIBLIOTECA 

CULTURA 

 

 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL

 

NOVETATS 

H E M  R E N O V A T  E L  F O N S 

BIBLIOTECARI!! JA POTS VENIR I 

MIRAR SI HI HA ALGUN LLIBRE QUE 

T’INTERESSI I L’AGAFES PER LLEGIR!! 

TAMBÉ TENIM ALGUNS LLIBRES 

D E S C A T A L O G A T S  Q U E  P O T S 

ESCOLLIR PER EMPORTAR-TE’L  A 

CASA. 

VINE A DESCOBRIR LES NOVES 

REVISTES PER A TOTES LES 

EDATS I GUSTOS!!  

 

NOVA ZONA INFANTIL!! 

PENSADA PERQUÈ ELS PETITS PUGUIN 

VENIR A GAUDIR D’UNA BONA ESTONA 

DE LECTURA EN UN AMBIENT 

AGRADABLE I CÒMODA . 

 

Pels préstecs de llibres serveixen carnets 
d’altres biblioteques. 
C/Estaragalls, 16—17539 Bolvir 
608245092 
biblioteca@bolvir.cat      
http://www.bibgirona.cat/biblioteca/bolvir 
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CULTURA 

 

 
L’any 2018, l’ajuntament de Bolvir i el Grup de Recerca de 
Cerdanya, vam decidir d’instituir un premi a la memòria de 
d'historiador i arqueòleg de radicació cerdana, Oriol 
Mercadal, que va morir malauradament el 15 de desembre 
del 2017. 
 
Oriol Mercadal va ser un puntal de la investigació 
arqueològica i històrica a la Cerdanya. Va col·laborar en 
diverses campanyes d’excavacions, entre les quals es 
trobaven les del Castellot de Bolvir i va ser el vicepresident 
del Grup de Recerca de Cerdanya. 
 
És per aquest motiu, que vàrem decidir d’instituir un premi al millor treball de Batxillerat que 
tractés sobre arqueologia, història, etnologia o antropologia de Cerdanya, ja que aquestes eren les 
àrees que més dominava i en les quals treballava de manera contínua. 
 
Volem honorar la memòria d’una gran persona que ens va deixar massa aviat, precisament 
potenciant aquelles àrees de la investigació en què treballava i que creiem que cal seguir potencial, 
molt especialment, entre la gent jove. 
 
 

ESCRIT PER ENRIC QUÍLEZ 

 
 
 
 Tots els alumnes de batxillerat. 
 Els treballs han de ser rigorosament originals i realitzats durant el curs actual. 
 Només s’acceptaran els que versin d’alguna manera general sobre la historia, arqueologia, 

etnologia o antropologia de Cerdanya. 
 Poden estar fets individualment o en grup. 
 Els autors conservaran els drets d’explotació i autoria de les seves obres. 
 El premi serà atorgat per majoria de vots per un jurat qualificat, podrà ser dividit. 

 Es podran presentar fins el dia 31 de maig de l’any en curs. 
 Es poden entregar per correu, missatgeria o en mà a l'ajuntament de Bolvir. 
 
Per més informació sobre el premi podeu trucar a l’ajuntament o enviar un correu i us resoldrem 
els dubtes que tingueu. Tel. 972 895 001. museu@bolvir.cat 
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INCRIPCIONS AL CURS D’ARQUEOLOGIA JULIOL 2019 
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HORARIS SETMANA SANTA 
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HORARI MUSEU SETMANA SANTA  ABRIL 2019 

HORARIS SETMANA SANTA 
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 INFORMACIÓ  INFORMACIÓ 

ATENCIÓ EMPRESARIS 

VOLS SER EMPRENEDOR I NECESSITES FORMACIÓ O SUPORT 

EMPRESARIAL? 

VINE A L’AJUNTAMENT DE BOLVIR I ET POSSAREM EN 

CONTACTE AMB PROFESIONALS QUE OFEREIX LA DIPUTACIÓ 

DE GIRONA A TRAVÉS DEL CONVENI QUE TENEN AMB AGOE. 

ES TOTALMENT GRATUÏT I OFEREIXEN INFORMACIÓ I 

ASSESORAMENT EMPRESARIAL A EMPRENEDORS A PARTIR 

DELS 18 ANYS. 

 III CONCURS LITERARI—FOMENT DE LA LECTURA 

La idea és que a partir dels següents “personatges”: un bosc, un barret màgic i un bastó; redacteu 

un conte, es valorarà el missatge del conte, la imaginació, la creativitat, la fantasia, etc. S’atorgarà 

tres premis per a cada categoria, amb vals a gastar en una llibreria de Cerdanya..  

1er: un val per un import de 50€ 

2on: un val per un import de 30€  

3er: un val per un import de 15€  
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CULTURA 
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EDUCACIÓ 

 

El dijous dia 28 de febrer els alumnes de l’escola de Bolvir, 

acompanyats dels alumnes de la llar d’infants, d’amics i 

familiars, vam anar pels carrers del poble de Bolvir a 

demanar  “la rostita”. 

Per qui no sàpiga el que és “la rostita”, és una tradició on 

antigament es demanaven ous,  botifarra i rosta. 

Actualment, ens donen una mica de tot (patates, 

llaminadures, galetes, ous...).   

 

 

Vam anar tota l’estona acompanyats d’una 

bona comparsa i tots ben disfressats. Després 

d’una bona estona voltant pel poble, ja teníem 

gana i vam anar a esmorzar al restaurant La 

Solana, i l’AMPA de l’escola ens va convidar a 

esmorzar. 

 

Ens van donar tantes coses que l’endemà vam fer un berenar a l’escola pels veïns i familiars. I encara 

esmorzem molts dies del que ens ha sobrat. 

Aquest any vam anar fins a dalt de tot del poble, ens ho vam passar molt bé i volem agrair a tothom la 

seva col·laboració. 

Alumnes CM-CS                                                   

Escola Santa Cecília 
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DIBUIXOS FETS PER PILARÍN BAYÉS, 

PROXIMA EXPOSICIÓ AL MUSEU ESPAI 

CERETÀNIA DE BOLVIE. 

ESTEU TOTA LA MAINADA CONVIDADA 

INTERVINDRÀ SIGNANT PETITES 

HISTÒRIES EL DIA 13 D’ABRIL DE 2019 AL 

MUSEU. 

US AGRADARÀ!! 

PINTA’M

ENTRETENIMENTS 



 

     Núm. 46         Butlletí Informatiu    Març 2019 

 

 

24 

EDUCACIÓ 

 

Els últims dies abans de les vacances de Nadal, a la llar d’Infants 
l’Oreneta, vam rebre una visita molt especial… El Tió!  

 El temps passa molt ràpid i hem tornat amb moltes ganes desprès 
d’aquests dies de descans. 

Al mes de febrer el Rei Carnestoltes va treure el cap per l’escola i 
ens va ordenar portar cada dia de la setmana un objecte: dilluns un 
collaret original, dimarts un nas... estàvem molt i molt divertits. 
Finalment va arribar el dia de sortir a demanar la Rostita pel 
poble: Pirates, fades, dracs, princeses, pallassos  i súper herois 
entre d’altres, van omplir els carrers de Bolvir de gom a gom. 

Volem agrair a tots els veïns i veïnes, a l’ajuntament i al Restaurant 
La Solana per la seva participació i col·laboració a la festa de 
Carnestoltes. 

Per acabar la festa 

com cal, el divendres 

les educadores i  els infants ens vam disfressar de rockers i 

rockeres. Vam ballar i cantar al ritme de Rock & Roll!!! 

Aquest segon trimestre ha vingut carregat de celebracions: 

El dia 8 de març vam festejar  el dia de la dona i el 19 de 

març el dia del pare.  

A més a més us volem explicar que ja hem iniciat el 
projecte:  “La maleta 
viatgera d’en Floquet”.  

En Floquet és un ós de peluix que vol conèixer totes les famílies de 
l’escola bressol així com les activitats que fan durant el cap de setmana. 
Per tant, cada divendres en Floquet amb la seva maleta viatjaran a casa 
d’un  nen o nena i a la llibreta que l’acompanya, els pares, mares o 
familiars de l’infant podran explicar mitjançant fotografies, dibuixos i 
textos com ha sigut l’experiència d’estar un cap de setmana amb la 
mascota de l’escola. 

Des de l’escola Bressol L’oreneta de Bolvir us volem desitjar una Bona 
Pasqua!!!     

           Els infants i les educadores. 
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INCRIPCIONS AL CURS 2019-2020 
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ESPORT 

POLIESPORTIU I ACTIVITATS 

 

 

QUOTES SOCI POLIESPORTIU 

  RESIDENTS NO RESIDENTS 

FAMILIAR 120,00€/any 240,00€/any 

INDIVIDUAL 80,00€/any 160,00€/any 

 

TAXA ÚS (entrada) POLIESPORTIU 

INFANTIL ADULT 

1,50€ (+1€ acompanyant) 2€ 

Obligatori acompanyant adult fins als 12 anys 
Si es volen utilizar les instal·lacions la taxa és 2€ 
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INICIATIVES MUNICIPALS DE RECICLATGE 
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 ACABEM LA LEGISLATURA  

Benvolguts veïns i veïnes,  

S’acosta el final de la legislatura i com a integrants de l’oposició, volem aprofitar aquest espai 

per fer un breu resum de la nostra experiència.  

Han estat quatre anys intensos que ens han permès créixer com a persones ja que hem après, 

madurat, gaudit i, en alguns moments, patit. Hem intentat des del primer dia fer una oposició 

constructiva, aportant idees i col·laborant amb tot allò que pensàvem que era un bé pel poble i 

pels nostres veïns i veïnes.  

Des del primer Ple vam veure que no seria fàcil intentar raonar o discutir algunes decisions que 

ens semblàven, com a mínim, poc entenedores. La primera va ser el trasllat del cementiri, a la 

qual ens vam oposar entenent que era una mesura que no constava en el programa de l’equip de 

govern i que una consulta al poble era el més adient i assenyat, però era un decisió ja presa, 

secreta i consumada. Enteníem, com així ho vam posar en aquest informatiu, que era un cost 

econòmic innecessari i un dany sentimental i afectiu irreparable per molts dels que hi teníem els 

nostres familiars enterrats.  

Al llarg d’aquests 4 anys hem demanat en nombroses ocasions la construcció de vivendes de 

Promoció Pública i construir les Vivendes de Protecció Oficial que havien promès fer en el 

Programa electoral de l’equip de govern, com ja ha fent en cadascun dels seus ja 3 programes 

electorals anteriors, però una vegada més, sembla que només és prioritari en el programa, si bé, 

després no es fan realitat. Per nosaltres era una qüestió cabdal facilitar vivendes a Bolvir per 

mantenir i, si s’escau, augmentar els primers residents. No oblidem que les Vivendes de 

Protecció Oficial que tenim actualment a Bolvir era un projecte de l’anterior alcalde.  

Hem demanat responsabilitats al tècnic municipal que va signar els permisos per construir una 

vivenda que ocupava espais verds i, que per aquest motiu, posteriorment es va haver 

d’enderrocar parcialment, el que va suposar un cost pel municipi de més de 280.000 €. Ha estat 

el poble qui ho ha hagut de pagar, sense cap conseqüència per a qui va actuar amb negligència.  

Tampoc hem aconseguit fer arribar la xarxa d’aigua potable a les granges del municipi. Hem de 

ser tots conscients que l’activitat agrària segueix sent important a Bolvir, com a conseqüència 

mereix que se li facilitin uns serveis adequats.  

És significatiu que s´hagin destinat el passat 2018 més de 38.000 € a les tasques d’excavació 

arqueològica i, en canvi, no es prioritzi, també, la ramaderia. Pensem que és important la nostra 

història, però també el nostre present, el de tots els ciutadans del poble.  

 

ESCRIT OPOSICIÓ 
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Altres propostes tampoc han estat considerades, i sorprèn que això sigui així en un 

ajuntament que té com a bandera la transparència. A tall d’exemple vam demanar que quan 

l’Ajuntament adquireix una obra d’art o un bé cultural i n’informa als veïns en l’informatiu 

municipal, també n’indiqués el seu cost. Però la resposta va ser rotunda i negativa. Seguim 

pensant que una inversió com va ser el quadre del Sr Pere Borrell que hi ha a la sala de plens i 

que va costar 30.000 €, o l’escultura del Sr Ernest Altés de 8.165 €, entre altres adquisicions 

que hem anat fent, seria adient informar-ne a la població.  

Afortunadament en alguns casos les nostres propostes o els nostres raonaments han estat 

escoltats i valorats, i hem pogut ajudar als veïns de Bolvir.  

Hem aconseguit :  

● Que no es posin guals, amb el cost que això suposaria pels veïns.  

● Que no es posi una taxa de manteniment del cementiri municipal.  

● Que els socis del Poliesportiu i piscina del poble paguin el mateix que els segons residents. 

No podíem admetre ni tolerar que la gent del poble pagués més.  

● Hem evitat un nou augment de l’IBI, es va proposar revisar l’impost amb un increment 

percentual  

● Que la bonificació de la Plusvàlua Municipal per herència sigui d’un 95% en la primera 

residència.  

 

Pensem que la nostra aportació al llarg d’aquests 4 anys ha estat sempre constructiva, 

educada i respectuosa entre tots els que formàvem part de l’Ajuntament, i esperem haver 

complert amb les expectatives tant dels que ens vau dipositar la vostra confiança amb el 

vostre vot com dels que vau optar per altres alternatives.  

Hem desitjat i continuarem treballant per un Bolvir que pensi en tots els qui el 

vivim dia rere dia. Això també el convertirà en el poble amable, net i acollidor per a tots 

aquells que hi tenen la seva segona residència.  

 

A tots i a totes, moltes gràcies !  

Manel Campeny, Àngel Maurell i Celestí Macías  
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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 domiciliació 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 

  
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 

dirigides al 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 

PASSOS A SEGUIR: 

1.Web ajuntament:  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 vostra col·laboració. 

TRÀMITS MUNICIPALS 

HORARIS DE BUS BOLVIR-PUIGCERDÀ-BOLVIR 

TRAMITS ON-LINE E-TRAM 

TELEFON CONTACTE ALSA 

902422242  

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

HOTELS – RESTAURANTS – TURISME RURAL 

AGROTURISME MAS 
D’ARAVÓ  

Mas d’Aravó 679 788 130 masdaravo@gmail.com 

HOTEL-RESTAURANT  TORRE 
DEL REMEI (NOVA GESTIÓ) 

Camí del Remei 972 140 182 info@torredelremei.com 

HOTEL-RESTAURANT  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, 13 972 896 040 restaurant@caltorru.cat 

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

RESTAURANT   LES HEURES 
D’EN DÍDAC (TALLTORTA) 

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

RESTAURANT  L’ISARD Ctra. Puigcerdà 695 145 252 restaurantisards@gmail.com 

RESTAURANT 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, 1 972 895 072   

FUSTERIA FRANCESC 
TURET 

Guils, s/n 972 141 351   

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

FUSTERIA VILA  676 150 398 Fus-deco-vila@hotmail.com 

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, 15 662 23 97 65   

QUEVIURES ELVIRA Agustí Manaut, 11 637 213763   

RUCS I AVENTURES la Molina de Bolvir 646 625 559 rucsiaventures@gmail.com 

TAXI BOLVIR Ral, 5 639 374 924   

TOPPREMIUM 
APARTAMENTS 

Plaça Major 3 615 490 340 info@toppremiumapartments.com 

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

VITCLIC SOLUCIONS 
INFORMATIQUES 

 637 839 962 info@vitclic.io 

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 I TELÈFONS INTERÈS BOLVIR 

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  

AJUNTAMENT 

DE  BOLVIR 

Carrer de la 

 Font 2 

17539 Bolvir 

 972.89.50.01 

WWW.BOLVIR.CAT 

BOLVIR@BOLVIR.CAT 

www.civiciti.com/es/es/bolvir 

Portal de participació 

ciutandana de Bolvir 

Entra i connecta’t! 

Ajuntamentdebolvir 

Museubolvir 

Poliesportiubolvir 

 

/eponabolvir 

/ajuntamentdebolvir 

/espaiceretania 

 

@ajuntamentdebolvir 

@espaiceretaniaB 
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Diu la llegenda de Sant Jordi que fa molt i molt de 
temps hi havia un drac monstruós, amb llargues 
ungles i alè de foc que feia fugir al poble, matava 
molta gent i s’empassava vives a les persones. Els 
habitants li lliuraven dues ovelles a diari, per tal de 
calmar la seva fam. Quan s’acabaren les ovelles, li 
entregaren vaques, bous i tots els animals que 
tenien, fins que ja no els en quedava res.  
 
El rei convocà una reunió, on acordaren que 
realitzarien un sorteig i donarien una persona al 
drac, per a què se la cruspís. Quan li tocà a la 
princesa, el rei, entre llàgrimes, digué al 

poble:  “Perdoneu la meva filla, i a canvi, us donaré tot el meu or, argent, i la meitat del 
meu regne, però us ho prego per favor, deixeu estar a la princesa”.  
 
El poble no ho va acceptar, i arribat el dia, el rei la vestí i la deixà al davant de la cova del 
drac. Però de sobte, quan el drac ja obria la seva gran boca per menjar-se a la princesa, 
aparegué Sant Jordi, cavalcant sobre un cavall blanc, i alçà la seva llarga llança i s’hi 
enfrontà,  el drac caigué de cop desplomat al terra, amb la llança clavada al mig del cor.   
 
De la sang del drac que brollava cos avall sorgí un roser, amb unes roses que brillaven amb 
la lluentor del sol. El cavaller n’agafà una, la més bonica de totes, es dirigí a la princesa i li 
regalà en senyal d’amor.. El rei li 
demanà que es casés amb la seva 
filla i que li entregaria tot l’or i la 
meitat del seu regnat però el 
cavaller fugí amb el seu cavall 
blanc sense deixar anar cap 
paraula.  
 
Des d’aquell moment, els 
habitants del poble visqueren 
tranquils i es commemora la 
diada regalant una rosa en 
senyal d’amor.. 

DIBUIXOS DE PILARÍN BAYÉS 

LA CONTRA DE BOLVIR 


