
 
 
 
 

                                                           
 
 

BENVINGUDA DE L’ALCALDE 
 
Després de les eleccions del passat 
27 de maig, el dia 16 de juny vaig 
prendre possessió com a nou alcalde 
del poble, i voldria agrair 
profundament la confiança que heu 
disposat en la meva persona i en el 
nostre grup municipal. 
 
Des del primer moment em 
comprometo a treballar 
permanentment a fi de millorar la 
gestió del municipi en totes les seves 
vessants, tan de serveis, com de 
cohesió social i gestió urbanística.  
 
L’Ajuntament està a disposició de 
tots els seus habitants i tothom pot 
demanar el que estimi oportú.  
 
En el meu mandat hi haurà 
transparència total i per tan no cal 
parlar de coses sentides sinó que la 
font sempre estarà a la vostra 

disposició. No s’informarà 
d’operacions immobiliàries que no 
afectin a actuacions estrictament 
municipals. 
 
La present publicació tindrà una 
sortida trimestral, o s’editarà en 
qualsevol moment que el volum 
d’informació ho aconselli, i intentarem 
que sigui el mitjà idoni perquè tothom 
sàpiga que es fa en el poble i cap on 
es vol anar.  
 
Agrairem la aportació que vulgui fer 
qualsevol persona, en forma d’article 
o suggeriment, de qualsevol àmbit. 
   
Rebeu la meva més sincera 
consideració, 

 
 

Bartomeu Baqué i Muntané 

 
 

     Núm. 01             Juliol 2007 
2007



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 
 

Número 1 – Juliol 2007  Pàg. 2 

 
EQUIP DE GOVERN 

 
 
El passat dia 30 de juny es va fer el ple d’organització del nou Ajuntament i 
el cartipàs municipal va quedar de la següent manera: 
 

INDEPENDENTS PEL CANVI: 
 
BARTOMEU BAQUE i MUNTANÉ ALCALDE 
IMMA ILLA i GIRBAU   TINENT D’ALCALDE 1er 
ALFONS CO i CARCASONA               TINENT D’ALCALDE 2on 
LLORENÇ CASTELLS I PERIZ 
 
 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ: 
 
JORDI RAVETLLAT i ARMENGOL 
LLUÍS MACIAS i LLOMBART 
FRANCESC CABANA i RIBOT 
 
 
La Junta de Govern va quedar composada pels membres  d’INDEPENDENTS 
PEL CANVI: 
 

 Bartomeu BAQUÉ i MUNTANÉ, com Alcalde. 
 Imma ILLA i GIRBAU, com 1era Tinent d’alcalde. 
 Alfons CO i CARCASONA, com a 2on Tinent d’alcalde. 
 Llorenç CASTELLS I PÈRIZ, com a convidat. 

 
Les Regidories varen distribuir-se de la següent manera: 
 

 Bartomeu BAQUÉ i MUNTANÉ: Governació i Règim interior; 
Seguretat ciutadana; Hisenda; Urbanisme i manteniment. 

 Imma ILLA i GIRBAU: Cultura i ensenyament; Festes, lleure i 
esports; Comerç i turisme. 

 Alfons CO i CARCASONA: Sanitat i consum; Obres i serveis, sector 
Bolvir. 

 Llorenç CASTELLS I PÈRIZ: Agricultura i ramaderia; Medi ambient; 
Obres i serveis, sector Talltorta. 
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ACTUACIONS PRIORITARIES 
PORTADES A TERME FINS ARA 

 
 REVETLLA DE SANT JOAN: 

Tancament de la plaça major i 
concert d’acordió a càrrec de 
na MARGARIDA TORNER. 

 
 APLEC DE LA MARE DE DEU 

DEL REMEI: Tancament de 
l’entorn de l’ermita. 

 
 Obertura polisportiu amb 

persona responsable. 
 
 Arranjament total del recinte 

de la piscina, inclosa la gespa, 
i obertura el dia 1 de juliol. 

 
 Neteja vores camí de 

Talltorta fins a Fontanals i 
Puigcerdà. 

 
 Neteja camí clos darrera 

polisportiu connexió a peu 
fins la Plaça Ferratgeta. 

 
 Arranjament clavegueram 

carrer Escoles. 
 
 Estades esportives per a nens 

de 3 a 12 anys, des del 16 de 
juliol fins al 31 d’agost. 

 
 
 
 

ACTUACIONS  EN CURS 
 
 
 Pla de contractació de 

personal administratiu i 
brigada municipal. 

 
 Adequació horari atenció al 

públic de l’Ajuntament. 
 
 Serveis de perruqueria en 

hores convingudes. 
 
 Festa d’estiu, canvi de data al 

3-4 agost i variació 
d’activitats. 

 
 Actuació integral aigua 

potable, en curs. 
 
 Actualització de la pàgina 

web. 
 
 Arranjament del passeig 

peatonal prop de la sèquia, 
des del Remei a la Devessa de 
Sallent. 
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EL JACIMENT IBERORROMÀ  

D’EL CASTELLOT 
 

 
 
 

Durant la segona quinzena de juliol 
s’ha iniciat novament, la intervenció 
arqueològica del jaciment ubicat a la 
Corona de Bolvir. 
 
Es tracta d’un assentament a l’aire 
lliure, colgat a uns 30/20 cm, de 
l’època íberorromana (segles II-I 
a.C.) que presenta els trets típics dels 
poblats fortificats del sud de França 
i litoral mediterrani. Tot i que l’alçada 
on s’ubica no és gaire elevada, domina 
visualment tota la plana de la Baixa 
Cerdanya. Entre els materials trobats 
en superfície consta un fragment de 
“kalathos”, una peça típicament 
ibèrica, amb una inscripció nominal. 
 

 
 
 
Aquest assentament ha estat ja 
objecte de diverses prospeccions i 
sondejos arqueològics, geomagnètics i 
per radar, que van detectar  
estructures i elements de cronologia 
íberorromana. En una intervenció 
arqueològica realitzada a finals del 
passat any per avaluar l’entitat real 
del jaciment, es van confirmar moltes 

de les hipòtesis de les excavacions 
anteriors:  
 
- Es documentà un important 

assentament de tradició 
indígena-ibèric, que 
s’estendria al llarg de tot 
l’altipla amb àreees 
d’habitació, emmagatzematge i 
un desenvolupat sistema 
defensiu.  

 
- Es va determinar que 

l’ocupació d’El Castellot es 
devia iniciar al segle III a. C. i 
es va abandonar al segle I a.C. 

 
El treball, la recuperació i la 
conservació d’El Castellot, esdevindrà 
un factor de desenvolupament 
cultural i turístic molt important pel 
municipi i per la difusió del patrimoni 
de la nostra comarca.   
 
La intervenció es duu a terme per la 
Universitat Autònoma de Barcelona, 
el Museu Cerdà, i la societat 
Arqueociència Serveis Culturals S.L., 
dedicada a l’arqueologia i al patrimoni. 
En aquest sentit, cal mencionar, que l’ 
Ajuntament s’ha compromès a 
gestionar aquest ambiciós projecte, 
proveint tots els mitjans que siguin 
necessaris per realitzar les 
excavacions que ens permetran 
conèixer la història i evolució del 
destacat jaciment íberorromà.
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BAN DE L’ALCALDIA 

 
 
FAIG SABER: 
 
Que aquest Ajuntament ha detectat que s’estan emplenant piscines i regant 
horts i jardins, amb l’aigua potable de la xarxa general municipal d’aigües 
potables, activitat totalment il·legal donat que l’aigua es un contracte de 
subministre que s’atorga única i exclusivament per a les vivendes (consum de 
boca). 
 
Aquesta despesa d’aigua per emplenar piscines i regar horts i jardins 
privats, pot representar un delicte d’apropiació indeguda de l’aigua de la 
xarxa municipal d’aigües potables. 
 
Per tal motiu, aquest Ajuntament denunciarà als infractors que facin mal ús 
de l’aigua i la destinin a usos diferents als estipulats en el contracte de 
subministre, a l’ampar de la Llei, iniciant expedient sancionador i si s’escau 
posar els fets en coneixement de l’autoritat judicial competent, per 
determinar les oportunes responsabilitats. 
 
Aquestes mesures s’apliquen donat que l’aigua és un bé apreciat i escàs i 
cada any, a l’arribada de l’estiu, amb la sequera, els aqüífers subterranis de 
les captacions d’aigua baixen de cabal. 
 
Prego que tothom que utilitzi i té dret a l’aigua potable, sigui racional en el 
seu consum, utilitzant la que realment sigui necessària. 
 
Les tomes d’aigua dels veïns que no disposin de comptador d’aigua i 
contracte de subministre d’aigua amb aquest Ajuntament, es consideraran 
il·legals i es retirarà i tallarà el seu subministrament pel personal municipal.  
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FESTA MAJOR D’ESTIU DE BOLVIR 
 
 
DIVENDRES 3 D’AGOST: 
 
A les 19:00h. Presentació del llibre: “EL PIRINEU, LA POESIA 

DE LA HISTORIA”, de Joan Obiols. Local social 
de Santa Cecília. 

 
De les 20h a les 23h FESTIVAL ASTRONÒMIC. OBSERVATORI 

NOCTURNA DEL CEL AMB TELESCOPIS: 
S’adaptarà una càmera a l’ocular d’un telescopi per 
poder veure la imatge en una pantalla de gran 
format. Activitat adreçada a tota la família, des 
dels més petits als més grans. Local social de 
Santa Cecília.  

 
 
DISSABTE 4 D’AGOST: 
 
A les 9:00h CURSA DE BICICLETES: Inscripcions al 

Polisportiu. Diferents itineraris segons edat. 
 
A les 10:00h   SORTIDA de la Cursa des del Polisportiu. 
 
A les 11:30h ARRIBADA de la Cursa al Local social de Santa 

Cecília. 
 
A les 12:00h   INAUGURACIÓ del POLISPORTIU. 
 
A les 12:30h LLIURAMENT DE TROFEUS DE LA CURSA DE 

BICICLETES. Polisportiu. 
 
A les 12:45h PARTIT DE FUTBOL MIXTE: SOLTERS CONTRA 

CASATS(*). Polisportiu. 
 
A les 16:30h CONCURS DE DIBUIXOS I DE REDACCIÓ. 

Polisportiu. 
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De les 17h a les 21h PARC INFANTIL. Polisportiu 

 

 
 
De les 17h a les 21:30h Al Polisportiu: PLANETARI AUDIOVISUAL: 

projeccions a 360º. Partint de la Terra 
sobrevolarem els Planetes del Sistema Solar i 
descobrirem les galàxies i els racons més amagats 
de l’Univers. 

 
TALLERS DE MANUALITATS I APARELLS 
ASTRONÒMICS. Tallers 3D, amb ulleres 
especials visualitzarem imatges 3D de l’Univers, 
fent un apassionant viatge a través de nebuloses, 
galàxies i planetes. 

   
A les 18:00h LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE 

DIBUIX I DE REDACCIÓ. Polisportiu. 
 
A les 22:00h CANTADA D’HAVANERES AMB ROM CREMAT, a 

càrrec del GRUP MARINADA. Plaça Major 
 
A les 24:00h BALL DE FI DE FESTA, amb el conjunt HAVANA 

CLUB. Polisportiu.  
 
(*) Es prega que tothom que vulgui participar en el partit de futbol, ho comuniqui a la farmàcia de 

Bolvir, telf. 972-895208  



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 
 

Número 1 – Juliol 2007  Pàg. 8 

 

 
 
 

ESTADES ESPORTIVES BOLVIR’07 
 
 

Del 16 de juliol al 31 d’agost 
 

 Activitats esportives: Futbol, bàsquet, handbol, hoquei, beisbol, 
rugbi, activitats rítmiques,... 

 
 Activitats a la natura: Escalada, rappel, tir amb arc, orientació, pont 

de mico,... 
 

 Sortides lúdico-culturals 
 

 Jocs 
 

Horari: De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 16h a 19h 
Edats: Nascuts abans de l’1 de juliol de 2004 

 
Pre-inscripcions: Ajuntament de Bolvir 

 
No t’ho pensis i apunta’t-hi!!!! 

 
 

****************** 
 

 
En data 20 de juliol de 2007, s’ha celebrat el IX TROFEU DE GOLF TORRE 

DEL REMEI, amb entrega de premis per part de l’alcalde. 
 
 

****************** 
 
 

 
 

AJUNTAMENT DE BOLVIR - TELF.  972-895001 – email: bolvir@ddgi.es 


