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l passat 12 de maig l’Alcalde va 
signar el contracte de construcció 
del projecte de millora de serveis 

bàsics al nucli de Bolvir amb l’empresa 
Hidráulica y Obras S.A. 
 
El preu del contracte és de 170.690,61€, 
i afecta els carrers Pujada de la 
Ciutadella, carrer de la Sèquia, plaça de 
l’església i carrer Santa Cecília. 
  
En la mateixa data es va signar el 
contracte de construcció de la xarxa de 
sanejament i soterrament d’altres 
serveis públics en el nucli agregat del 
Remei, amb la mateixa empresa per un 
import de 264.275,58 € i afecta a la 
Pujada del Remei. 
 
El passat dia 18 de juny de 2010, la 
Comissió d’Urbanisme de Catalunya va aprovar definitivament el Pla d’ordenació 
urbanística d’aquest municipi. La seva entrada en vigor queda pendent a la 
redacció i corresponent aprovació del text refós. 
 
Ens plau informar-vos que s’està instal·lant gas natural en els carrers que són 
objecte d’arranjament i seguidament s’instal·larà a la resta del municipi. Tots 
els veïns interessats a connectar-se a la xarxa, o a tenir més informació sobre 
aquest tema la podeu sol·licitar  a l’ Ajuntament. 
 
 

E 

     Núm.12          Juliol 2010 
 
 
                                   

SIGNATURA CONTRACTES DE 
CONSTRUCCIÓ DELS PROJECTES DE 

 
1. MILLORA DE SERVEIS BÀSICS 

AL NUCLI DE BOLVIR 
 

2. SOTERRAMENT I SERVEIS 
PÚBLICS REMEI 
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Ens plau informar-vos que han finalitzat les obres de construcció del mur de 
contenció al marge esquerre del Torrent dels Agustins (entre el pont final del nucli 
urbà i el pont del carrer Escoles). El pressupost és de 34.243€, i ha estat finançat al 
100% pel “Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local”. 
 
 
 

   
              
   

ES RECORDA A TOTA PERSONA QUE TRANSITI PELS 
CARRERS DE LA POBLACIÓ QUE ESTÀ OBLIGADA A 
RESPECTAR ELS SENYALS DE TRÀNSIT, EN CAS 
CONTRARI ES PROCEDIRÀ A APLICAR LES 
SANCIONS CORRESPONENTS 
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L’equip format per sis arqueòlegs i tres restauradors han participat en els treballs 
arqueològics i de restauració al Castellot de Bolvir del mes maig fins al 31 de juliol 
d’enguany. 
 
Les tasques arqueològiques s’han centrat en la culminació del quadrant occidental, 
iniciat l’octubre de 2006, s’hi ha observat l’existència d’un gran àmbit polifuncional 
d’època preromana, amb una important evolució estructural; i també s’iniciaren les 
excavacions de fins a 5 estances que s’adossen a la muralla de migdia. Corresponien a 
finques d’època medieval construïdes sobre d’altres estances més antigues. Es 
confirmaria que consistirien en unitats singulars i individuals, amb entrada a la part 
nord i, en algun cas, amb una porta secundària al darrere . Estarien bastides amb un 
important sòcol de blocs de pedra, i un afegit de tàpia al damunt. La porta 
possiblement estaria emmarcada amb brancals de pedra. Pel que fa a la coberta, 
pensem que estaria formada per brancatge i materials que no duren, fixats amb 
algunes lloses de pedra. Pel que fa a l’interior, es documenta sempre una llar de foc 
ubicada en algun dels angles i realitzada amb una caixa de lloses de pissarra, que 
serviria per escalfar l’habitació i també per cuinar, la qual s’ubica en algun dels 
angles. També es pot localitzar algun banc corregut a l’obra. La intervenció en 
aquestes 5 estances ha finalitzat en el moment en què s’han assolit els nivells 
iberoromans. 
 
Pel que fa a la restauració, s’ha completat la restitució de la muralla de migdia a la 
part més occidental, gairebé perduda en la seva totalitat, s’ha finalitzat la 
restauració de les estructures dels elements del quadrant sudoccidental, incloent-hi 
les llars de foc, i finalment també s’ha consolidat part de les estructures del cos de 
guàrdia. 
 
Els treballs continuaran a partir del 12 de juliol amb 
una vintena d’estudiants que ajuden i col·laboren 
amb els treballs de restauració del jaciment.   
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EN AQUEST INFORMATIU 

INICIAREM UN RECULL 
DE PETITES HISTÒRIES DEL 
NOSTRE POBLE A TRAVÉS DE 
PERSONES QUE HAN VISCUT 

SEMPRE AL MUNICIPI 

 
Començarem amb la Ventureta de Cal Tià. Va néixer a Bolvir l'any 1924. El seu pare 
era paleta, i arreglant la façana de l'església va perdre un ull. Amb 42 anys va quedar 
vídua. Té dos néts, el Joan i l’Anna fills d'en Xavier, el seu fill, i  l'Imma la seva jove. 
 
 
La Festa Major 
Ens explica que la festa es feia a la Plaça Major del poble, quan plovia continuava al 
porxo de Cal Compte i al porxo del corral de Cal Domènech. Es feien dos dies de 
festa, amb processó, missa i ball a la tarda. En els dinars s'hi ajuntava un munt de 
gent entre família i amics d'arreu de la comarca. Després del ball de tarda, es feia el 
sopar i a l'endemà es tornava a repetir la festa. Mai es canviava el dia de la festa, 
sempre era el dia de St. Isidre i el següent. Recorda que aprofitant que era el patró 
dels pagesos, tothom s'hi aplegava i participava tan a la festa com a la celebració de 
la mateixa. El Menú consistia en una sopa, col, patata i carn d'olla com a primer plat; 
de segon estofat (carn amb suc) i com a tercer plat pollastre rostit. De postres hi 
havia crema catalana i coca, ja que els pastissos i el cava encara no havien arribat. El 
dinar anava acompanyat de vi i les postres de vi dolç i cafè. Molts dels convidats es 
quedaven a dormir fins l'endemà a causa de la dificultat del transport. 
 
Vida de Pagès 
Quan es llevaven recorda que el seu pare es prenia un plat de sopes d'aigua, mentre 
que el seu marit es prenia un bol de pa amb llet. Tot seguit anaven a munyir i portaven 
la llet a la Plaça on era recollida per un treballador d’una fàbrica de la Seu. També 
ens comenta que altres pagesos portaven la llet a la fàbrica que estava ubicada on 
actualment hi ha el Carrefour. Un cop havien portat la llet anaven a esmorzar i a fer 
les feines de manteniment del bestiar. A l'estiu com que els homes anaven a treballar 
al camp les dones,  els portaven l'esmorzar perquè no haguessin de tornar a casa.  
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Ens explica que com a bestiar tenien 
gallines, conills, porcs i vaques. Algun 
any també havien tingut tirons i oques. 
 
Ens comenta que la feina de la dona era 
molt feixuga ja que la roba s'havia de 
rentar al toll o al torrent dels 
Agustins, i a l'hivern s'havia de trencar 
el gel per poder arribar fins l'aigua. 
Cap als anys 50 es van fer dos 
safaretjos, un al Carrer Antoni Elies, al 
costat del torrent, i l'altre a la plaça 
Onze de Setembre. 
Recorda que el blat es portava en 
garbes a l'era on es feia un garber. 
L'endemà es batia a l’era amb vaques o 
egües. 
 
L'Escola 
Ens explica que el gel i la neu s'apilava 
a l'escola i que l’havien de treure els 
pares dels nens. Tota la mainada del 
poble anava a l'escola amb esclops i 
compartien el mateix mestre, se'n 
recorda del Sr. Freixes i del Sr. 
Salvador Sindreu. A diferència d'ara 
llavors s'hi arreplegaven fins a 65 
nens, incloent mainada de diferents 
pobles i tots els nens anaven a dinar a 
casa seva o a casa de familiars. A les 
nits, gairebé no s'hi veien i feien servir  
 
 
 

la llum de les espelmes, ja que no hi 
havia electricitat. 
                                                     
Actualment,  la Ventureta utilitza un 
compostador domèstic pel tractament 
de la  fracció orgànica.  
 
 

   

 

FOTOGRAFIES CEDIDES PER LA VENTURETA 
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 CURS FOTOGRAFIA DIGITAL 
 

INSPAI - DIPUTACIÓ DE GIRONA 
 
Ens plau informar-vos de l’ajut ofert per la diputació de 

Girona per portar a terme un curs de fotografia digital a Bolvir.  

 
El curs de fotografia Digital té una durada de 12 hores i està estructurat en quatre 
sessions de 3 hores cadascuna és IMPRESCINDIBLE PORTAR PORTÀTIL(Màxim 
2pax/portàtil)

PRIMERA SESSIÓ  
Dissabte, 24 de juliol, de 
10-13h 

SEGONA SESSIÓ 
Dissabte, 24 de juliol, de 
15-18h 

TERCERA SESSIÓ  
Dissabte, 31 de juliol, de 
10-13h 

QUARTA SESSIÓ 
Dissabte, 31 de juliol, de 
15-18h 

 Iniciació a la 
fotografia.  

 Conceptes bàsics de la 
tècnica 

 Diafragmes i 
Velocitats profunditat 
de camp  

 Coneixement de la 
càmera.  

 Aquesta sessió és 
primordial per 
entendre els principis 
bàsics de la fotografia 
clàssic  

 
 
 
 

FOTOGRAFIA  MARTÍ 
ARTELEJO PROFESSOR 

 Descripció i 
coneixement de la 
càmera (DIGITAL)  

 Coneixements dels 
diferents programes 
de flash. 

 Diferents formats de 
fotografies. 

 Treure el màxim 
profit del zoom 
(digital i òptic). 

 Enquadrament i 
composició. (aprofitar 
al màxim l´ entorn per 
fer la foto).  

 Sensibilitat de la 
pel·lícula en la 
realització de cada 
fotografia. (ASA).  

  Hi haurà una 
demostració pràctica 
dels diferents 
programes explicats 

SESSIÓ PRÀCTICA 
 Realització d’un  

reportatge fotogràfic 
de diferents 
fotografies per un 
encàrrec. 

 Posar en pràctica els 
diferents 
coneixements de la 
nostra càmera.  

 Realització de 
fotografies d’interior 
i exterior. 

  Buscar diferents 
solucions per fer la 
millor foto 

 

INICIACIÓ AL 
PROGRAMA DE RETOC 
D’IMATGES PHOTOSHOP  
 Descarregarem les 

imatges de càmera a 
l’ordinador . 

 L’obertura de nous 
documents i noves 
carpetes per guardar 
les fotografies. 

 Aprendre a navegar 
per el programa i 
començar a conèixer 
les paletes més 
importants del 
PHOTOSHOP. 

 Treballar el menú 
“AJUSTES”. 

 Retocarem les 
imatges per tal de 
millorar el color , 
enfocament i 
l’enquadrament.  
 

   

DATA COST HORARI 
Dissabte, 24 de Juliol i 
 Dissabte, 31 de juliol 
 

35 €(*) 
(*)Residents a Bolvir: 15 € 10h - 13h i 15h - 18h 
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ESPLAI BOLVIR 2010 
Del 28 de juny fins al 3 de setembre 

Ja estem preparant el casal VIU BOLVIR per a nens i nenes de 4  a 12 anys. Les activitats 
es duran a terme a les instal·lacions municipals, amb un entorn privilegiat i amb una oferta 
lúdico-esportiva, sempre integrada en el medi natural. 
 

 

Hi haurà 2 grups, de 4 a 7 i de 8 a 12 anys, i es combinaran 
les següents activitats, que canviaran cada setmana: 
 
1. Esportives: introducció a la natació els menuts i 
aprenentatge dels diferents estils els grans, minibàsquet i 
bàdminton. 
2. Aventura i activitat física en el medi natural: 
excursions, sortides en BTT i hípica (tot adaptat a cada grup 
d’edat). 
3. Anglès i activitats “escolars” introduïdes de forma 
divertida mitjançant jocs, fitxes i DVD’s. 
4. Tallers didàctics de pintura i manualitats (material de 
reciclatge, cuinetes, plastilina, fang), música (instruments i 
cançons populars), teatre i competicions dels tradicionals 
jocs de taula (parxís, oca, escacs,...). 
 
DE LA SETMANA 3 A LA 8 ELS DIMARTS I ELS 
DIJOUS A LA TARDA ANGLÈS AMB PROFESSORA 
NATIVA ! 
 
El casal es realitzarà de dilluns a divendres, al LOCAL 
SOCIAL DE SANTA CECÍLIA, amb el següent horari: 
 De dilluns a dijous, matins de 9h a 13h i tardes de 16h 

a 19h 
 Divendres de 9h a 17h (excursió). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSCRIPCIONS SETMANALS 

SERVEI DE MONITORATGE DE MENJADOR 
de 13h a 16h, pels nens que portin menjar de casa 

(places limitades). Cost: 3€/dia/nen 
Tel.: 972 89 50 01 - Fax: 972 89 50 12 

Email: administraciobolvir@ddgi.cat 
Web: www.ddgi.cat/bolvir 
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Del 24 de Juny al 5 de Setembre 
HORARI 

Cada dia d’11:00h a 19:00h 

Aquagim : 
ACTIVITATS 

Dimecres i divendres de 11h a 12h 
Iniciació a l’aigua : 

Divendres de 12h a 14h 

 
 

 
HORARI 
Cada dia 

Matins d’11h a 14h 
Tardes de les 16:30h a les 20:30h 

Futbol sala 

 

ACTIVITATS 
Tennis taula 

Bàsquet Bàdminton 
Manteniment i tonificació (adults) 

 

 
 LES ACTIVITATS D’ AQUAGIM, INICIACIÓ A L’AIGUA I MANTENIMENT I 

TONIFICACIÓ TINDRAN UN COST ADDICIONAL DE  10€/sessió ( NO SOCIS ) I SERAN 
GRATUÏTES PER ALS SOCIS DEL POLIESPORTIU 

 INSCRIPCIONS AL POLIESPORTIU – PLACES LIMITADES- 
QUOTES DE SOCIS 

ENTRADA TIPUS: PREU/ANUAL 
POLIESPORTIU + PISCINA 
+ 1 ACTIVITAT 

FAMILIAR 360 € (1) 
 

POLIESPORTIU + PISCINA 
+ 1 ACTIVITAT 

INDIVIDUAL 240 € (1) 

POLIESPORTIU + PISCINA 
+ 1 ACTIVITAT 

JUBILAT PENSIONISTA 72 € (1) 

POLI + PISCINA (caps de setmana i 
festius) 

FAMÍLIES  2ª RESIDÈNCIA  200 € (1) 

PISCINA FAMÍLIES RESIDENTS A 
BOLVIR 

60 € 

PISCINA FAMÍLIES NO RESIDENTS A 
BOLVIR 

150 € 

(1) 50% DESCOMPTE ALS RESIDENTS A BOLVIR. 
El preu de la quota és anual, inclou la utilització de la pista, la piscina en temporada d'obertura i una activitat 

programada. 
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També hi ha l'opció d'entrada al Poliesportiu mitjançant el lloguer de pista en hores convingudes a disposició del 

Poliesportiu, o bé l'opció de tiquet per entrada de dia. 
 
 

LLOGUER PISTA SOCIS: 40€/H NO SOCIS: 60€ /H 
 

TIQUETS 1 DIA 
POLIESPORTIU 

ADULTS: 2€ INFANTIL * I 
JUBILAT: 1€ 

PISCINA NO 
RESIDENTS 

ADULTS: 4€ INFANTIL* I 
JUBILAT: 2,5€ 

RESIDENTS ADULTS: 2,5€ INFANTIL* I 
JUBILAT: 1,5€ 

*Infantil: de 4 a 12 anys 
 

HORARI D’ACTIVITATS POLIESPORTIU BOLVIR 
  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 
10-11 
 

     BTT  

11-12   Aquagim  Aquagim BTT  
12-13     Iniciació 

a l’aigua 
BTT  

13-14     Iniciació 
a l’aigua 

  

16:30-
18 

Exercicis 
manteniment 
(gent gran) 

      

18-19 Manteniment 
i tonificació 
ADULTS 

Tennis 
taula 
INFANTIL 

Mini 
Bàsquet 
INFANTIL 

Fútbol 
Sala 
INFAN. 

Bàdminton 
INFANTIL 

Bàdminton 
INFANTIL 

Multiesport 
INFANTIL 

19 
a 
20 

Manteniment 
i tonificació 
ADULTS 

Tennis 
taula 
ADULTS 

Bàquet 
ADULTS 

Fútbol 
Sala 
ADULTS 

Bàdminton 
ADULT 

Bàdminton 
ADULT 

Multiesport 
INFANTIL 

 
   Dissabtes  
                                 LLIT ELÀSTIC DISPONIBLE Diumenges   
  (Sempre i quan no impossibiliti la pràctica dels tornejos organitzats) Dilluns 
 Dimarts 
 
 
 
PER TENIR INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS PROPOSADES EN HORARI D’ESTIU, CAL QUE CONSULTIN 
EL PLAFÓ D’INFORMACIÓ DEL MATEIX POLIESPORTIU. ON HI HAURÀ PENJADES LES LLISTES, 
ACOMPANYADES DELS FULLS D’ INSCRIPCIÓ A CADASCUNA DE LES ACTIVITATS PROPOSADES. 
JULIOL I AGOST TORNEJOS, HORARIS A DEFINIR  SEGONS EL NOMBRE DE PARTICIPANTS. 
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(Aquesta programació és orientativa, ja que es pot veure alterada segons la demanda de participació en les 
activitats) 

AGENDA DE COMPETICIONS I TORNEJOS 

 
Tennis taula→ Dies 17 i 18 de juliol 
Hoquei → Dies 31 de Juliol i 1 d’agost 
Bàdminton → Dies 31 de juliol i 1 d’agost 
BTT → Dia 7 d’agost (Festa Major)  
Natació (infantil) → Dia 8 d’agost 
Mini – Bàsquet (infantil) → Dia 8 d’agost 
Futbol sala (adult) → Dies 13, 14 i 15 d’agost. 
Futbol Sala (infantil) màx. d’edat 12 anys → Dies 16,17,18,19,20 i 
21d’agost 

 
Amb l’arribada de l’estiu, el poliesportiu de Bolvir ofereix un ampli ventall de possibilitats, a 
infants i adults que  poden gaudir d’activitats diverses, amb el principal objectiu de divertir-
se. 
En aquestes magnífiques instal·lacions, l’equip de monitors vol  potenciar l’esport com una eina 
bàsica per fer salut i es  pretén aconseguir la màxima participació a les activitats 
proposades. 

Propostes d’estiu 
Bàdminton: 
S’organitzarà una lligueta que  tindrà lloc els divendres i dissabtes a la tarda de les 18h a les 
20 h (1ªhoraInfants, 2ªhoraAdults) 
 
Tennis taula: 
S’organitzarà una lligueta, que  tindrà lloc els dimarts a la tarda de les 18h a les 20h. 
 
Aiguagim: 
Manteniment i tonificació en el medi aquàtic; idoni per a gent d’edat avançada o persones 
amb danys musculars, articulars o ossis. 
Possibilita: l’activació de la circulació sanguínia, correcció posicional, treball muscular, millora 
de la respiració, millora de la flexibilitat i la resistència, millora cardiovascular i augment i 
domini de la relaxació.    
Aquesta activitat tindrà lloc els matins de dimecres i divendres d’11h a 12h. 
 
Manteniment i tonificació: 
Treball aeròbic a través de moviments dinàmics i coreogràfics amb els quals  treballem la 
musculatura del cos. Ens aporta un manteniment de l’estat de salut, físic i mental  favorables 
que ens ajuda en la vida quotidiana. 
Aquesta activitat tindrà lloc els dilluns a les 18h. 
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Manteniment i tonificació per a gent gran: 
Manteniment idoni per a gent d’edat avançada o persones amb danys musculars, articulars u 
ossis. 
Possibilita: l’activació de la circulació sanguínia, correcció posicional, treball muscular, millora 
de la respiració, millora de la flexibilitat i la resistència, millora cardiovascular i augment i 
domini de la relaxació. 
Aquesta activitat tindrà lloc al pavelló els dilluns a les 16:30h de la tarda. 
 
Iniciació al medi aquàtic: 
Aquesta activitat, com el seu nom indica, tindrà lloc a la piscina i permetrà que els més 
menuts experimentin i s’habituïn al medi aquàtic. 
Tindrà lloc a la piscina tots els divendres del mes de Juliol  des de les 12h fins a les 14 h. 
    
Bàsquet: 
S’organitzarà una lligueta de 3x3 que  tindrà lloc els dimecres a la tarda de les 18h a les 20h. 
 
 
Futbol sala: 
S’organitzarà una lligueta de futbol sala que tindrà lloc els dijous a la tarda de les 18h a les 
20 h. 
 
Multiesport (el joc i la seva essència educativa): 
Els jocs promouen les conductes motrius sota les seves múltiples facetes, es creador tant 
d’esdeveniments individuals com col·lectius. 
 
Aquest disposa d’avantatges com: estratègies col·lectives, solidaritat intragrupal, oposició en 
bloc respecte a un altre equip, dependència entre companys, cooperació grupal...els aspectes 
motrius i relacionals es troben profundament afectats al tipus d’esquema adoptat i d’aquesta 
manera incita a una ràpida presa de decisions. 
 
L’infant viurà un cara a cara, cos a cos amb el paper socialitzador del joc.  
 
Diumenges de les 18h a 20 h. 
 
Excursions en BTT 
Aquest estiu el poliesportiu de Bolvir brinda l’oportunitat de gaudir de la natura en un espai 
tan ric com és la Cerdanya. Aquesta activitat disposarà d’un monitor que guiarà les 
excursions per espais del nostre entorn. S’iniciarà cada dissabte a les 10h davant de la 
instal·lació esportiva (pavelló). 
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Enguany la festa major va escaure en dissabte, i com és tradició començà amb la 
processó pels carrers del poble i acte seguit la Missa a l’església parroquial de Santa 
Cecília, a la 13h varen tenir lloc les sardanes a la plaça Major, després la inauguració 
de les obres realitzades durant l’any 2009 i de l’exposició de la galeria d’alcaldes, que 
va tenir lloc  al poliesportiu on també es va fer el dinar popular, que aquest any va 
reunir més de 300 persones. El restaurador encarregat de fer el dinar va ser el 
RESTAURANT LA SOLANA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A les 17h de la tarda va haver-hi el concert i ball de tarda i a les 23:30h el 
tradicional sarau. Tots aquests actes varen ser amenitzats per l’ORQUESTRA 
INTERNACIONAL COSTA BRAVA.       

 
 

El diumenge 16 de maig la  festa va 
continuar pels més menuts amb  
inflables al  poliesportiu. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

A les 12h petits i grans van poder 
gaudir de tres contes explicats per la 
Mireia de “VADECONTES ” i els nens 
no varen aixecar el “cul de terra”. 
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El passat dissabte 22 de Maig, els joves de Bolvir van començar la seva festa amb un 
dinar a la 13h al local social de Bolvir i a la nit, al poliesportiu municipal, els concerts 
programats.  
 
Els encarregats d’obrir el concert van ser els “ Raw Chiken” que van actuar com a 
“teloners” era el seu debut. A les 23:30h van continuar animant la festa els “Just in 
Time”, i el grup que va finalitzar el programa de concerts va ser el “16th Solid 
Spread”. El GRUP DE JOVES DE BOLVIR es va fer càrrec de la barra, amb la 
col·laboració de la COMISSIÓ DE FESTES. Va resultar una festa molt agradable, ja 
que es van apropar joves de la comarca, va haver-hi molt bon ambient i molta gresca!. 
 
    

 
 

La revetlla de Sant Joan va tenir lloc a la Plaça del Mirador. La foguera fou encesa 
amb la flama del Canigó, que per quart any fou portada pels “amics de la flama de 
Bellpuig” que fan la ruta des de la Cerdanya fins l’Urgell. El conjunt CAFETRIO va 
animar la festa i es va repartir xocolata entre tots els assistents. 
      

                       
 

 

 
 
La festa Major de Talltorta va començar a les 12h amb la Missa a l’església de Sant 
Climent, i tot seguit es va fer una visita guiada a càrrec de la Meritxell Izquierdo, 
encarregada de dur a terme les obres de restauració de les pintures murals. A les 
14h dinar popular al local social i ball amb el trio “SOLIMAR” 
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El mossèn Mauri es va fer càrrec de la 
parròquia de Bolvir arrel de la mort 
accidental  de mossèn Balcells la 
passada primavera.    
 
Us informem que mossèn Mauri ha 
estat nomenat Vicari general i adjunt, 
representant personal del copríncep 
Episcopal d’Andorra, i és per aquest 
motiu que a partir de l’1 d’agost deixarà 
la parròquia de Bolvir. 
 
Li desitgem molta sort en aquesta nova 
etapa i li agraïm els serveis donats al 
poble de Bolvir durant aquest temps 
 
Aprofitem per donar la benvinguda a 
mossèn Ignasi Navarri, secretari 
general i conseller del Bisbat i Rector 
del Seminari. 
 
 

 
FOTOGRAFIES DE LA PROCESSÓ EN HONOR SANT 

ISIDRE I DE LA MISSA (FESTA MAJOR 2010) 
             

 
 

MOCIÓ REFERENT A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN 
RELALACIÓ A L’ESTATUT D’AUTONOMIA  DE CATALUNYA 

 
l Consell d’Alcaldes de la Cerdanya en sessió ordinària de data 12 de juliol 
de 2010 va acordar: 
 

PRIMER.-Mostrar el rebuig del Consell a la sentència del Tribunal Constitucional 
sobre l’estatut i manifestar que el consell d’Alcaldes de la Cerdanya només acata la 
voluntat que emana de la Ciutadania. 
 
SEGON.-Mostrar el suport del Consell a les resolucions que de manera majoritària 
es prenguin al Parlament de Catalunya. Així mateix defensarem la posició del poble 
català davant de qualsevol instància, tot tenint present que la política municipal és 
element essencial de la construcció nacional. 
 

 E 
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A l’anterior informatiu us vàrem 
informar de l’entrada en vigor a 
principis d’any de la Llei que obliga als 
Ajuntament a separar l’orgànica de la 
resta de deixalles. 
És per aquest motiu que el dilluns dia 5 
de juliol es va subvencionar l’adquisició 
de compostadors d’interior o d’exterior  

(segons possibilitats de col.locació) per 
als veïns amb primera residència a 
Bolvir. 
Per a més informació sobre aquest 
tema podeu consultar l’Ajuntament. 

 
 

 
 
 

 
 
US INFORMEM QUE MEDI AMBIENT ENS HA SUBMINISTRAT DOS CONTENIDORS DE 
RECICLATGE DE PILES I QUE ESTAN A LA VOSTRA DISPOSICIÓ. 
 
 

 
 

ON ELS PODEM TROBAR ?  
A L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT I 
- AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 

 

 
 
El diumenge 20 de juny de 2010, va haver-hi la 31ª edició de la Marxa Cicloturística, Ruta de 
les tres nacions, enguany amb 140 Km. de recorregut i 530 ciclistes inscrits. 
Aquest any ha estat la més dura de totes les edicions, la neu, les baixes temperatures, un 
fort vent i la boira va convertir el pas pels colls d’ envalira i Puymorens en una experiència 
duríssima i que va motivar que molts corredors abandonessin la cursa. 
En categoria masculina el guanyador va ser Clement Martin (Font Romeu) amb un temps de 4 
hores 21 min., el segon classificat va ser Bruno Pais (Sport Lisboa e Benfica), amb un temps 
de 4 hores i 25 minuts. I el tercer classificat fou José Madrigal amb un  temps de 4 hores 
32 min, en categoria femenina la guanyadora amb 6 hores 11 min. Va ser la Mireia Soler, fins 
aquest mes de juny encarregada del Poliesportiu de Bolvir, segona la Mònica Peña (Monbike) 
amb 6 hores 28 min. i tercera la Judith Colomer (Galvesport) amb 6 hores 30 min. 
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PROPERA INAUGURACIÓ 
D’UN TURISME RURAL A MAS D’ARAVÓ 

(www.masdaravo.blogspot.com) 
 
Al  setembre volem obrir la nostra casa de turisme rural. Antigament era un paller i 
que ara estem rehabilitant però conservem tots els materials antics: tota la pedra, 
les finestres rodones, la calç que es posava per rejuntar les pedres…etc. 
Seran tres apartaments totalment equipats (renta-plats, rentadora, llar de foc, 
barbacoa..etc) amb una capacitat de cinc persones cada un. El de la planta 
baixa serà adaptat per a  minusvàlids i els dos de la part de dalt seran uns dúplex 
molt confortables. 
Mas d’Aravó és un indret idíl·lic rodejat de natura, on el descans i la tranquil·litat es 
respiren i els més petits podran conèixer de prop la vida de pagès i gaudir dels 
nostres animals (gossos, cavalls, gallines, vaques). 
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Com havíem anunciat en edicions anteriors, l’Ajuntament ha condicionat  una sala, i la 
fundació Televall ha cedit tres ordinadors i altre equipament informàtic necessari per 
aquest ús, juntament amb un coordinador de formació, que realitza cursos a les persones 
interessades. La sala s’ubica el segon pis de l’ajuntament i està oberta en horaris d’oficina, 
des del mes de gener. 
 
També, tres cops l’any, ens visitarà una furgoneta equipada amb sis portàtils i una antena que 
captarà el senyal d’ Internet via Wimax i que s’ instal·larà a la plaça. El conductor és un 
formador especialitzat, que atén consultes individuals dels usuaris. Qui s’apunti, podrà obrir 
un compte de correu electrònic, aprendre a realitzar recerques per Internet, utilitzar un 
certificat digital o fins i tot editar un bloc personal. L’última sessió del curs informàtic va 
ser el passat 15 de juliol, i es van fer 3h al matí (bàsic) i 3h a la tarda (inicial).  

 

   
 

 

SALA DE LECTURA I 
ORDINADORS 

  
ALHORA US RECORDEM QUE LA SALA D’INFORMÀTICA  (PUNT TIC) I LECTURA 
(AMB ELS DIARIS, LLIBRES, ETC) ESTÀ OBERTA A TOTHOM DE DILLUNS A 
DIVENDRES DE 8 DEL MATÍ A LES 3 DE LA TARDA 
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UN ALTRE CURS A LA MOTXILLA ! 

                                                      
 
Arriba el mes de juny i amb ell s’acaba el curs 2009-2010. Un curs ple de vivències 
que ens han enriquit a tots i a totes: nens i nenes, mestres, pares i mares. Aquest any 
a interzona hem realitzat un munt de coses amb els nens i nenes de l’escola Santa 
Coloma de Ger i l’escola Sant Jaume I de Llívia i n’ hem après molt ! 
 
Algunes de les activitats que hem realitzat són: “cuida’t les dents”, l’hort, el projecte 
interdisciplinar sobre el Tractat dels Pirineus o la revista. També hem fet sortides i 
excursions tots junts: al museu marítim i al museu d’història de Catalunya, algunes de 
descoberta de l’entorn; a l’abocador, a la deixalleria, a la potabilitzadora i a 
l’Aquàrium de Barcelona. També vam fer la Setmana Blanca a la Molina i les colònies 
de tres dies a Àger, on es van endinsar en el món del cinema! 
 
Com cada any també hem celebrat una festa conjunta cada trimestre. La primera la 
vam fer a Bolvir i vam celebrar una trobada de bruixes i bruixots, la segona la vam 
celebrar a Llívia amb la festa del reciclatge i la tercera a Ger. La vam fer el 
divendres 18 de juny al vespre, ja que celebràvem el 20è aniversari de la creació de 
la ZER Cerdanya. Aquesta última però, ha estat especial, vam convidar a tots aquells 
que han format part de la història de la ZER!  
 
A la nostra escola també hem viscut moltes experiències: vam començar amb la 
castanyada, després els tradicionals i esperats Pastorets, el Carnestoltes amb la 
Rostita, la rua per Puigcerdà i el dimecres de cendra, la Diada de Sant Jordi amb la 
parada de roses i llibres i a la sortida de fi de curs que celebrem cada any amb les 
famílies, aquest any al parc d’atraccions del Tibidabo! Un curs ple d’emocions, 
convivències i aprenentatges que ens han ajudat a créixer. 
 
Com sempre cal donar les gràcies a tots aquells que ho heu fet possible ! Ara ja 
podem dir que tenim un altre curs a la motxilla !  
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Pel que fa a l’homenatge que vàrem fer als exalcaldes del municipi, el dia de la festa Major 
hem rebut un mail d’agraïment al poble de Bolvir per part de la família Bosom. 
 
“Chère Madame, 
Nous avons bien reçu la photographie de notre Grand-Père. Nous vous en remercions bien 
vivement. Nous vous remercions également d’avoir ajouté dans vos documents son Fils, 
RAPHAEL BOSOM BAQUE, notre Père. 
Nous voudrions également remercier Monsieur le Maire ainsi que les dirigeants pour cette 
invitation à la Festa Major et à l’hommage rendu à tous les Maires qui se sont succédés à 
Bolvir afin de rendre cette petite ville bien charmante. C’ était une agréable  réception et 
nous avons passé un bon moment ensemble. 
 
Nous souhaitons à Vos Tous une bonne continuation et nous vous envoyons nos amicales 
salutations. 
 
Toute la Famille BOSOM” 
 

 
 
 

                                                Alfred  Pérez-Bastardas (Barcelona,1944) 
 
La Cerdanya Quadern de notes és un 
llibre de reflexions i vivències d’un 
Barceloní que fa més de 40 anys que va 
descobrir la comarca de la Cerdanya i se’n 
va enamorar profundament. Sense por a 
equivocar-nos podríem assegurar que avui 
per avui, l’Alfred se sent més unit 
sentimentalment a la Cerdanya que a la 
seva ciutat natal. 
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ELS RESTAURADORS DE BOLVIR ELS DIMECRES DEL MES D’AGOST OFERIRAN UNS MENÚS 
ESPECIALS, TANT PER DINAR COM PER SOPAR (QUE SE SERVIRAN A PARTIR DE LES 20H ), 
                                                    EN MOTIU DEL CONCERT DE JAZZ  
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FOTOGRAFIES FESTA ESTIU 2009 
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EMPRESES DEL MUNICIPI 

AUTOS BCN S.C.P. De la Font, 4 casa 2 650 492 826 autosbcn@aol.es 
CENTRE MUSHING  616 893 503 lazarosteam@gmail.com 
DISSENY GRÀFIC Camp de l’Areny, 2 610 735 740 marc.il@ilimit.es 
FARMÀCIA DE BOLVIR Ral, 13 972 895 208  
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  
JARDINERIA JOAN CORTÉS Camí del Remei 972 882 167  
JARDINERIA RAVETLLAT De la Font, 4 casa 3 972 895 103  
JOVIAL CERDANYA 2010, 
S.L. 

De la Font, 4 casa 3 972 890 509 canalxavi@gmail.com 

PERRUQUERIA BOLVIR Ral, 15 646 612 202  
QUVIURES ELVIRA Agustí Manaut, 11 972 895 245 restaurant@caltorru.com 
TAXI BOLVIR Ral, 5 639 374 924  
VINS REFILAT Agustí Manaut, 9 609 333 413 refilat@telefonica.net 

 
TELÈFONS D’INTERÈS 

BOMBERS 085 
EMERGÈNCIES 972 895 055 

EMERGÈNCIES AJUNTAMENT 608 245 094 
EMERGÈNCIES FORESTALS 901 922 700 
ESCOLA SANTA CECÍLIA 972 895 055 

FECSA AVARIES 902 536 536 
HOSPITAL DE PUIGCERDÀ 972 880 150 
MOSSOS D’ESQUADRA 972 880 165 

RENFE  
URGÈNCIES MÈDIQUES  
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HOTELS I RESTAURANTS 
AGROTURISME MAS 
D’ARAVÓ 

Mas d’Aravó 679788130  www.masdaravo.com 

HOTEL REST. TORRE 
DEL REMEI 

Camí del Remei 972140182 info@torredelremei.com www.torredelremei.com 

HOTEL REST. XALET 
DEL GOLF 

Plaça del Golf 972884320 hotel@hesperiachaletdelgolf.com  

RESTAURANT CAL 
SABATER 

Antoni Elies, 13 972895235 restaurant@calsabaterbolvir.com www.calsabaterbolvir.com 

RESTAURANT LA 
SOLANA 

Crta. Puigcerdà 972895213 rtelasolana@telefonica.net www.restaurantlasolana.es 

RESTAURANT LES 
HEURES D’EN DÍDAC 

Camí de la Farga 972895069 sandragarriga@hotmail.com www.lesheuresdendidac.com 

RESTAURANT 
L’ISARD 

Crta. Puigcerdà 972895131   

SERVEI DE TAXI A PUIGCERDÀ UN COP PER SETMANA PER ALS VEINS DE BOLVIR 
+ INFORMACIO  AL 639 374 924/HERMINIO 

  HORARI AUTOBÚS BOLVIR-PUIGCERDÀ-LA SEU D’URGELL                                     
                              

ORÍGEN – BOLVIR  DESTÍ - PUIGCERDÀ 
13:08 13:15 DIARI 

            19:53 20:00 DIARI 
ORÍEGEN - BOLVIR DESTÍ – LA SEU D’URGELL 

7:37 8:30 DIARI 
17:37 18:30 DILLUNS A DIVENDRES 

FEINERS 

                                                                           Ajuntament de Bolvir 
Telf 972.895001  Fax 972.895012  -FACEBOOK- 

bolvir@ddgi.cat-www.ddgi.cat/bolvir 
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