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L’AJUNTAMENT DE BOLVIR US DESITJA UN BON NADAL I UN 2011 PLE DE JOIA 

                                                                                                                                                                  -BOLVIR 1900- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

DESEMBRE 

QUAN VE NADAL FEM EL PESSEBRE 

AMB RIUS, MUNTANYES DE COLORS, 
 

EL CAGANER, L'ESTRELLA, L'ÀNGEL, 
 

EL NEN, LA MARE I ELS PASTORS, 
 

CANTEM CANÇONS I MENGEM NEULES, 
 

TAMBÉ TORRONS I ALTRES LLAMINS, 
 

I PER ARRODONIR LES FESTES 
 

QUE OMPLEN DE JOIA GRANS I NINS 
 

ENS ABOQUEM A LES FINESTRES 
 

A ESPERAR ELS REIS QUE VAN VENINT. 
                                                                                                       MIQUEL MARTÍ I POL 

 

     Núm.13          Desembre 2010 
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S’apropa el final d’any i de la legislatura, ja que al 2011 hi hauran eleccions municipals i posem 
a les vostres mans les darreres actuacions portades a terme en aquest exercici i les 
previsions del proper. 
 
Ha finalitzat la millora del nucli del Remei amb la connexió del clavegueram i aigua potable,i el 
soterrament del telèfon i de l’electricitat, per aquesta actuació hem rebut una subvenció del 
PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat). Les obres de la zona de l’església amb 
la separació d’aigües i soterrament de serveis també han finalitzat i s’han realitzat amb el 
finançament de la Diputació de Girona i del Departament d’Agricultura i Paisatge de la 
Generalitat i gràcies a una subvenció del Consell Comarcal hem asfaltat el camí del Pla de 
Remei. 
 
Les actuacions previstes en matèria d’urbanisme per l’any 2011 són la reforma integral dels 
carrers de La Font i Sant Galderic, i la instal·lació d’un ascensor a l’edifici de l’Ajuntament, 
obres finançades parcialment pel PUOSC. 
 
Us informem que en aquestes darreres dates hem rebut la notificació de l’aprovació de les 
modificacions puntuals per portar a terme la construcció de les vivendes socials al carrer 
Escoles i del nou col·legi al Torrent dels Agustins. 
 
El Departament de Governació ens ha autoritzat la venda de dues parcel·les amb la finalitat 
de comprar la finca del carrer Alcalde Bonet per fer una plaça i aparcament, i noves vivendes 
de protecció oficial. S’han publicat els anuncis per participar en les subhastes, les qual es 
celebraran el 29 de desembre. 
 
Com hem dit al principi el proper mes de maig hi ha eleccions i la nostra previsió es 
presentar-nos igual que en aquesta legislatura com a força independent al marge de qualsevol  
ideologia personal de cada membre de la candidatura, ja que la nostra única motivació és 
servir al poble per fer-lo molt millor. 
 
L’equip de Govern 
 

                                                              
Els familiars de l ’exalcalde Jaume Domènech Tàpia (1920-1923), ens han 
facilitat una fotografia, que ha passat a formar part de la galeria 
d’alcaldes. 
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El passat 22 de setembre el Ple per unanimitat va aprovar els 
pressupostos que regiran la Corporació per aquest proper 2011, al no 
presentar-se al.legacions, en data 26 d’octubre de 2010, varen 
quedar definitivament aprovats. 
 
 
RESUM PER CAPITOLS  

  
OPERACIONS CORRENTS  
CAPITOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES        665.000,00    
CAPITOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES        100.000,00    
CAPITOL 3 - TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS        175.900,00    
CAPITOL 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS        149.000,00    
CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS          66.730,00    
OPERACIONS DE CAPITAL  
CAPITOL 7 - TRANSFERENCIES DE CAPITAL        144.370,00    
TOTAL INGRESSOS - EXERCICI 2011     1.301.000,00    
 
 
OPERACIONS CORRENTS  

CAPITOL 1 - DESPESES DE PERSONAL                      250.000,00 

CAPITOL 2 - DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 383.300,00 

CAPITOL 3 - DESPESES FINANCERES    600,00 

CAPITOL 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 14.100,00 

OPERACIONS DE CAPITAL   

CAPITOL 6 - INVERSIONS REALS 653.000,00 

TOTAL DESPESES - EXERCICI 2011 1.301.000,00 
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En data 19 de novembre la Comissió de Govern de la Generalitat va 
aprovar, el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bolvir (POUM). 
Un cop publicat al DOCG,entrarà en vigor a tots els efectes. 
 

 
BAN 

S’informa a tots els veïns que durant el període que va del 20 de 
novembre fins el 31 de març, els vehicles s’han d’estacionar 

obligatòriament als garatges, o bé als aparcaments públics habilitats per 
aquest ús, per tal de facilitar la tasca de les màquines llevaneus. 

 
Queda totalment prohibit estacionar el vehicle a carrers estrets. 
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Us demanen que tingueu cura d’oferir la protecció  dels 
comptadors d’aigua, ja que comença la temporada de 
gelades!  

 
ORDENANÇA FISCAL NUM. 20  

REGLAMENT DEL SERVEI D’ABASTAMENT 
DOMICILIARI D’AIGÜES 

 
Art. 11. APARELLS DE MESURA I VALVULA  ANTIRETORN 
Els aparells comptadors s'adaptaran a les normes generals sobre la seva homologació i 
instal·lació. La válvula antiretorn, evita que l’aigüa de dintre la casa del abonat pugui tornar 
enrere i entrar a la xarxa general i s’ha d’instal.lar després del  comptador en direcció cap a 
l’abonat.  
 
Art. 12. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ  
Els dipòsits d’emmagatzematge general, les seves instal·lacions i la xarxa de distribució, 
seran conservats i reparats exclusivament pel prestador del servei. Els ramals d'escomesa 
formen part de l'immoble. En cas d'avaria, les reparacions d'aquests seran sempre 
efectuades pel prestador del servei, sens perjudici de la seva repercussió al propietari o a 
qui correspongui, segons la causa de l'avaria. Les modificacions o desviacions del traçat dels 
ramals d'escomesa seran a càrrec de qui els promogui, però la seva execució la realitzarà el 
prestador del servei. Les avaries en instal·lacions i derivacions que parteixin de la clau de pas 
seran reparades per compte i a càrrec del propietari o abonats responsables. En aquests 
casos les reparacions seran realitzades per instal·ladors autoritzats. Els aparells de mesura o 
control tan sols podran ser manipulats pel prestador del servei i per l’entitat o empresa 
encarregada de la seva conservació. 
 
Art. 16. OBLIGACIONS DE L’ABONAT  
 
a) Satisfer amb la deguda puntualitat l'import del servei de l'aigua consumida, de 
conformitat amb l'estipulat en la pòlissa i en la resolució aprovatòria de les tarifes.  
 
b) Pagar les quantitats resultants de liquidacions per errada, frau o avaria imputable a 
l'abonat.  
 
c) Usar l'aigua subministrada en la forma i per als usos establerts en la pòlissa d'abonament 
de conformitat amb el diàmetre del comptador contractat.  
 
d) Abstenir-se d'establir o de permetre derivacions en la seva instal·lació per a 
subministrament d'aigua a altres local o vivendes, diferents als consignats en la pòlissa 
d'abonament.  
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e) Permetre l’entrada al local del subministrament, en hores hàbils o de normal relació amb 
l'exterior, al personal del servei que, autoritzat pel prestador del servei i exhibint 
l’acreditació pertinent, tracti de revisar o comprovar les instal·lacions.  
 
f) Complir les condicions i obligacions contingudes en el contracte o pòlissa subscrit amb el 
servei.  
 
g) Comunicar al prestador del servei qualsevol modificació en la instal·lació interior, en 
especial nous punts o elements de consum que resultin significatius pel seu volum.  
 
h) Respectar els precintes col·locats pel prestador del servei, o pels organismes competents 
de l'Administració.  
 
Art. 17. DRETS DE L’ABONAT 
 
a) Consumir l’aigua en les condicions higiènico-sanitàries i de pressió corresponents a l'ús 
que, d'acord amb les instal·lacions de vivenda, indústria o altres, sigui l'adequat i de 
conformitat amb la normativa legal aplicable.  
 
b) A subscriure un contracte o pòlissa de subministrament subjecte a les garanties de la 
normativa establerta.  
 
c) A sol·licitar els aclariments i informacions del titular del servei sobre el funcionament del 
subministrament en el consum individual o domiciliari.  
 
d) Formular les reclamacions administratives que cregui pertinents pel procediment 
establert en aquest Reglament.  
 
e) A que se li facturin els consums a les tarifes vigents.  
 
f) A sol·licitar del prestador del servei la informació i assessorament necessaris per ajustar 
la seva contractació a les necessitats reals, tal i com s'estableix en el present Reglament.  

 
Us recordem que durant la 1era quinzena del gener es prendran les lectures dels 
comptadors d’aigua per quantificar el consum dels darrers 6 mesos. 
Les tarifes que s’aplicaran són les següents: 
 
 

 
 

 
 
 
A les següents tarifes s’hi 
aplica el cànon de l’A.C.A 
corresponent.

TARIFES DE 
SUBMINISTRAMENT 

Eur/m3 

Provisional d’obres: 
Quota fixa de servei 

8 
eur/mes 

Provisional d’obres: 
Tarifes de 
subministrament 

3,2 
eur/m3 

Subministrament en 
alta 

0,849 
eur/m3 

TARIFES DE 
SUBMINISTRAMENT 

Eur/m3 

Fins a 12 
m3/abonat/mes 

0,20 

De 12 a 24 
m3/abonat/mes 

1,20 

Excés de 24 m3/abonat 
mes 

2,20 
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L'objectiu de la recollida selectiva és recollir segregadament els residus per 
possibilitar així el seu reciclatge i la fabricació de nous productes i evitar que 
es destinin a abocadors o incineradores. Això significa un estalvi energètic i de 
materials en comparació amb els requeriments que tindria la fabricació de 
productes partint de les matèries primeres originàries. 

Què es pot lliurar en la recollida selectiva de vidre? 
Els envasos de vidre i el vidre pla precisen una recollida 
selectiva diferent. La recollida selectiva de carrer 
admet solament el vidre procedent d’envasos amb  
l’objectiu de reciclar-lo per a finalitats similars. 
 
Als contenidors de vidre només s’han de dipositar 
ampolles de vidre i pots de vidre sense tapa. El vidre pla 

procedent de finestres, miralls, plats, gerros, ceràmica s’ha de portar a la deixalleria 
per a poder realitzar un correcte reciclatge i els envasos buits que hagi contingut 
medicaments s’han de dipositar a les farmàcies que disposen d’un contenidor 
específic. 
 
Tampoc poden formar en cap cas part de la recollida selectiva de vidre els taps de 
les ampolles i dels pots, les bombetes i fluorescents. 

Què es pot lliurar en la recollida selectiva de paper i cartró? 
El paper i cartró que es pot lliurar en la recollida selectiva són 
principalment diaris, revistes, llibretes, sobres, capses de 
cartró, envasos de paper, papers d'embolicar regals, la 
publicitat que trobem a les bústies, entre d'altres. 
 
Els materials que no s'accepten són el paper carbó, paper 
plastificat, cel·lofana, tovallons i paper de cuina usats, papers 
bruts, fotografies, cartró per begudes... També cal evitar el 
lliurament d'espirals, clips, grapes... Qualsevol d'aquests 

residus dificulta el procés de reciclatge i pot reduir la qualitat del paper reciclat 
resultant. 
 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.0b722e55d906c87b624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=328f3be7862d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=328f3be7862d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextrefresh=1�
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Què es pot lliurar en la recollida selectiva 
d'envasos lleugers? 
El següents envasos lleugers poden lliurar-se en la   
recollida selectiva: 

• Envasos de plàstic.  
• Envasos metàl.lics: llaunes de ferro i d'alumini, 

esprais buits,Cartró per begudes.  
• Altres envasos lleugers. En general aquells envasos 

identificats amb el punt verd que no siguin ni de paper ni 
de vidre (envasos de fusta, ceràmica...).  

 
Els principals residus d'envasos són ampolles i pots de plàstic (p.e. per a aigua, 
iogurts...), llaunes de conserves i refrescos, cartró per begudes, tapes metàl·liques, 
safates de porexpan. Aquesta fracció té una densitat entre 25 i 28 kg/m3. 
 
No s'han de lliurar envasos plens, ni altres envasos com pots metàl·lics de pintures o 
productes químics, el destí dels quals ha de ser la deixalleria. Tampoc pneumàtics, 
petits electrodomèstics o productes d'informàtica que continguin tinta. 

Què és la FORM? - Residus considerats FORM:  
Restes de menjar / restes de la preparació del menjar  

• peles i triadures de fruita i verdura  
• ossos i restes de carn  
• espines i restes de peix, closques de marisc i mol·luscs  
• closques d’ou i pellofes i closques de fruits secs  
• restes de menjar i menjar en mal estat  
• restes de pa  
• marro de cafè i restes d’infusions. 
 
Residus de paper  

• paper de cuina brut  
• tovallons de paper bruts  
• mocadors de paper 
 
Restes vegetals de petites dimensions  

• rams de flors pansits, flors i fulles seques  
• males herbes, gespa, petites branques d’esporga, fullaraca 
 
Materials compostables  

• bosses compostables i altres materials compostables 
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Altres materials  
• taps de suro  
• serradures  
• virostes i encenalls de fusta natural  
• excrements d’animals domèstics sense llits ni sorres absorbents  
• escuradents i palets de gelat, de menjar xinès o de fer pinxos,etc 
 

 
 
Les restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós, tractant-se de fracció vegetal 
(fulles, flors…), es pot considerar FORM, atès que es podrà gestionar conjuntament 
amb els altres residus orgànics i no és necessari cap tipus de pretractament 
(trituració) abans de la seva valorització. 

Residus no considerats FORM 
Tots aquells materials susceptibles de ser recollits selectivament, com ara:  
La resta de residus que, en l’actualitat, no tenen opció de tenir una valorització 
material i constitueixen fonamentalment la fracció resta. 

• tèxtil sanitari: bolquers, compreses i tampons, bastonets per netejar les 
orelles, corones absorbents de lactància, tovalloles humides, fil dental, petits 
residus de cures domèstiques (tiretes, esparadrap, venes, gasses, cotó, etc.).  

• altre material sanitari: preservatius, maquinetes d’afaitar, raspall de dents, 
llimes ...  

• residus de la neteja de la casa (pols d’escombrar, bossa d’aspiradora).  
• objectes que no siguin tipificables com a vidre, plàstics o metalls: plats i 

tasses de ceràmica.  
• burilles i cendres de cigarretes.  
• cendra d’una llar de foc o estufa  
• fotografies, targetes de crèdit o similars  
• etiquetes 

 
(Informació extreta de la pàgina web de l’agencia de residus de Catalunya) 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=2f858716e12d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&vgnextrefresh=1&newLang=ca_ES�
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L’ Organisme de Salut Pública de la 
Diputació de Girona ens ha confirmat 
que instal·laran un Parc de Salut a la 
“Font de la Vall”, el qual constarà d’una 
sèrie d’aparells que permetran fer 
diferents exercicis per millorar la 
flexibilitat, l’equilibri, la força i la 
resistència. Estarà disponible per 
tothom qui vulgui. Animeu-vos a fer 
exercici físic a l’ aire lliure i amb un 
entorn incomparable!  

                               

 

Marxa l'oreneta, tot el bosc grogueja,   

                  som a la tardor 

amb l'inici de la tardor hem començat nou curs. 

Aquest setembre com tots, les portes de l'escola Santa 
Cecília es van reobrir. Amb moltes ganes i il·lusió de 
tirar endavant un nou curs escolar.  

Si hem de definir-nos com a escola ho fem com a escola 
humanista, on el que té més importància són les 
persones, petites i grans, totes i tots aquells que 
formen la comunitat educativa, les i els alumnes, les i 
els mestres, les famílies, la monitora de menjador, la 
psicopedagoga, la logopeda..., no entenem l'educació 
sense alguns d'aquests puntals, respectant sempre el 
rol que juga cadascú de nosaltres.  

Ens agrada celebrar totes les festes i, hem començat amb la Festa de la Castanyada 
que, a banda de celebrar-la amb els nostres companys de la Zer, a l'escola vam fer 
Panellets i, vam menjar castanyes que ens van coure les mares i ens les van portar 
calentones a l'escola. Nosaltres els ho vam agrair recitant uns poemes i cantant unes 
cançons. 
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mb l'inici del curs escolar 2010-2011 el poliesportiu ha 
tornat a obrir les portes. No només volem que el poliesportiu 
es converteixi en un espai per a la pràctica esportiva en grup, 
en família o de forma individual, sinó que també volem que 
tothom s'hi trobi a gust i que hi vingui sovint. 

Obrim el dilluns, dimecres i divendres; caps de setmana i 

festius 

HORARI DILLUNS DIMECRES DIVENDRES HORARI DISSABTE DIUMENGE 
16.30H- 
17.30h 

 

 

GIMNÀSTICA 
MANTENIMENT

GENT GRAN 

 

 

11.00h- 
13.00h 

ACTIVITATS
ESPORTIVES

NO 
DIRIGIDES 

ACTIVITATS
ESPORTIVES

NO 
DIRIGIDES 

17.45h- 
19.00h 

MULTIESPORT MULTIESPORT MULTIESPORT    

19.15h- 
 

20.15h 

GIMNÀSTICA 

MANTENIMENT 
(I) 

GIMNÀSTICA 

MANTENIMENT 
(I) 

GIMNÀSTICA 

MANTENIMENT 
(I) 

17.00h- 
20.00h 

ACTIVITATS 

ESPORTIVES
NO 

DIRIGIDES 

ACTIVITATS 

ESPORTIVES
NO 

DIRIGIDES 

20.15- 
21.15h 

 

GIMNÀSTICA 

MANTENIMENT 
(II) 

GIMNÀSTICA 

MANTENIMENT 
(II) 

GIMNÀSTICA 

MANTENIMENT 
(II) 

El poliesportiu estarà obert per la lliure 
utilització dels usuaris 

Us deixarem el material que necessiteu per 
practicar els esports que us vinguin de gust 

21.15- 
23.00h 

BÀDMINTON BÀDMINTON BÀDMINTON 

 
De dilluns, dimecres i divendres obrim des de les 17.30h a les 23.00h. Els caps de setmana i 
els festius, l'horari d'obertura és d'11.00h a 13.00h i de 17.00h a 20.00h. 
 
Com a novetats d'aquesta temporada, dir-vos que tenim una nevera amb begudes a la vostra 
disposició. 
 
Aquest any els nois i noies de multiesport prendran part a la lliga de minibàsquet escolar i 
juguen els divendres a les 18.00h, cada quinze dies, contra diferents equips de Puigcerdà, 
Alp, Llívia o Saillagouse.   
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Si voleu participar en qualsevol de les activitat podeu fer les inscripcions al poliesportiu, a 
l'ajuntament, per correu electrònic a lluisarnabat@coplefc.com, o bé trucant al telèfon +34 
686 008 443 (Lluís). 
 
Ja per últim, comunicar-vos que hem obert un petit punt d'informació pels negocis i 
empreses locals al poliesportiu. 
 
És una taula on tots els que voleu fer publicitat ho podreu fer gratuïtament deixant 
informació del vostre negoci. Doncs ens hem trobat amb molta afluència de públic els últims 
caps de setmana i ho podeu aprofitar si es repeteix més endavant. 
 
 
 

 
 
 
DIA/MES HORA/ACTIVITAT HORA/ACTIVITAT HORA/ACTIVITAT 
24 A 26 DESEMBRE TANCAT 
27/DESEMBRE 17:45H MULTIESPORT 19:15H MANTENIMENT 21:30H BADMINTON 
28/DESEMBRE 11H A 13H  I 17H A 20H   
29/DESEMBRE 17:45H MULTIESPORT 19:15H MANTENIMENT 21:30H BADMINTON 
30/DESEMBRE 11H A 13H  I 17H A 20H   
31  A 1 /GENER TANCAT 
2/GENER 11H A 13H  I 17H A 20H   
3/GENER 17:45H MULTIESPORT 19:15H MANTENIMENT 21:30H BADMINTON 
4/GENER 11H A 13H  I 17H A 20H   
5 I 6 /GENER TANCAT 
7/GENER 17:45H MULTIESPORT 17:15H MANTENIMENT 21:30H BADMINTON 
8 I 9/GENER 11H A 13H  I 17H A 20H  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lluisarnabat@coplefc.com�
mailto:lluisarnabat@coplefc.com�
mailto:lluisarnabat@coplefc.com�
mailto:lluis.arnabat@coplefc.com�
mailto:lluis.arnabat@coplefc.com�
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DE L’HEMEROTECA EN DESTAQUEM... 
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El passat dissabte 25 de setembre d’11 del matí a les 2 de la tarda es varen efectuar 
les jornades europees del patrimoni de Catalunya amb sortida a  la plaça Major i 
transport gratuït de bus per fer visites guiades cada ½ hora al Castellot i a l’església 
de Sant Climent de Talltorta. 
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Com cada any, vàrem encetar la festa d’estiu amb la cursa de btt’s, amb arribada a la 
plaça Major, a les 10 del matí va començar la III Trobada de Puntaires, i pels més 
menuts a les 5 de la tarda festa de l’escuma i a les 6 animació amb el grup d’animació 
“Els Sapastres”. A les 10 del vespre va tenir lloc la trobada amb els acordionistes del 
Pirineu, “Ariondassa del Piemont i Duet del Quebec”. 
             

   
 

L’11 de Setembre l’ajuntament va organitzar, la III caminada popular Camí de 
l’Aigua, amb sortida a la plaça Major a les 10 del matí i visita al dipòsit i a la planta 
cloració de l’aigua, en arribar varem fer una esmorzar popular a la Font de la Vall. 

 
 
El passat 4 de novembre, l’ajuntament va dur a terme una excursió a Barcelona, 
varem marxar a 2/4 de nou del matí, per arribar a Sant Sadurní d’Anoia a visitar les 
Caves Freixenet a les 11 del matí, on ens explicaren tot el procés que es segueix a 
l’hora d’elaborar cava, en acabar la visita, varem anar a la Barceloneta a menjar paella 
al restaurant Salamanca, després, varem fer una passejada per pair el dinar i fer 
baixar els “xupitos”, seguidament varem anar  al  Paral.lel a veure l’obra de teatre de 
la companyia  DAGOLL DAGOM  “LA NIT DE SANT JOAN”. 
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El passat 27 d’octubre l’ajuntament va organitzar una excursió per visitar les obres 
del nou hospital transfronterer de Puigcerdà.  
 

 
 
Enguany en el marc de la festa de Santa Cecília de Bolvir i de Sant Climent de 
Talltorta, es van realitzar unes activitats esportives al poliesportiu tan per adults 
com pels més menuts, al vespre va haver-hi el tradicional sopar de caçadors al local 
Social de Santa Cecília, amb l’assistència d’unes 100 persones aproximadament, van 
acompanyar la festa “Els Randellaires”, grup de música tradicional catalana.  
 

   
 
 
El dissabte 27 de novembre va haver-hi 
el IV Campionat de Botifarra al Local 
Social amb la participació de 33 
parelles, a les 15 primeres se les va 
obsequiar amb un pernil i a la resta amb 
2 ampolles de vi. 
Els guanyadors enguany varen ser el 
Salvador Picas i l’Eddi.  
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Darrerament la “marca Bolvir” ve associant-se especialment a dos esdeveniments 
molt diferents: treballs d’excavació i restauració de les restes arqueològiques del 
Castellot i els cicles de jazz a l’estiu. Malauradament aquest gènere musical (amb més 
d’un segle de vida) no pot oferir-nos llegats d’antigues civilitzacions; això sí, ens 
deixa el record de bones vetllades que per tercer any consecutiu ens han ofert els 
diversos grups que han passat pels nostre cicles. 
 
A continuació transcrivim un extracte de les actuacions d’engany,  que han aconseguit 
reunir una quantitat sorprenent d’assistents validant l’intent dels organitzadors per 
acostar el jazz a tot tipus de públic que en molts moments van manifestar el seu 
entusiasme amb llargs aplaudiments. 
 
 4 D’AGOST “IVANOW JAZZ GROUP”  
     
 
 

 
El nom d’aquest grup te l’origen en una 
marca de pintures que es fabricaven a 
Barcelona i que al deixar el local ho 
aprofitaren fa deu anys aquests músics 
per a fer-hi els assajos. 
 
Començà el concert a la Plaça Major 
amb el tema “weary Blues”, seguiren 
estàndards dels que destacarem “Wine 
Street Ramble” (guarnida amb una 
citació de “la Marsellesa”); “The lady is 
a tramp” i “All right , O.K., You Win”, 
cançó molt engrescadora que la cantant 
va resoldre excel·lentment.  
 
De sobte es va girar un airet suau prou fred que tant el pianista Bernat Font com els 
saxos Pol Prats i David Jácome van neutralitzar puntualment amb les seves càlides 
intervencions, arribant al descans amb l’hospitalari “Saint James Infirmary”. Amb 
“Sing, Sing, Sing” va reprendre’s l’audició. Aquest tema a mitjans dels anys ’30 era un 
“tour de force” de la banda del llegendari bateria Gene Krupa. 
La resta del concert es caracteritzà pel Swing senzill de l’Ivanow amb peces com 
“Splanky” i “Tickle Toe” (un habitual dels “Manhattan transfer”). També un 
recordatori a Billie Holiday, la mítica cantant, que l’Aiguacil va fer 
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amb “love me or leave me”. Encara citarem un divertit “I’m crazy ‘bout my baby” del 
pianista Fat Waller, recreat per Bernat Font, amb la seva gent. 
 
La cloenda fortament ovacionada, fou amb “On The Sunny Side of The Street” amb 
el que “Ivanow” ens va demostrar clarament per que han fet deu anys de trajecte, 
amb tres Cd’s editats al sarró.  
 
11 D’AGOST “BIG MAMA” 
 
Com era de preveure la 
Montse Pratdesaba  (“Big 
Mama”) a la poca estona 
d’iniciat el concert, que va 
engegar amb un impactant 
tema de Quincy Jones, ja 
tenia el públic a la butxaca 
gràcies a la seva casolana 
senzillesa i una veu amb un 
ampli espectre de registres. 
 
La vetllada ens deixà fruir de setze cançons, amb un predomini del blues, 
l’especialitat de la cantant. Així mateix varem poder escoltar altres peces ben 
conegudes del repertori jazzístic . 
 
Pel que fa a les primeres trobem composicions de mestres llegendaris del blues com 
Willie Dixon, T. Bone Walker i Robert Johnson. De la resta destacarem una dinàmica 
interpretació del “Sweet Georgia Brown”, també referències a Duke Ellington amb 
 “C-Jam Blues”; Django Reinhard, amb “Shine” (una delícia servida a duet per la 
guitarra de la Big mama i el contrabaix d’en Pep Rius). 
 
En altres interpretacions la cantant va convidar als assistents a fer d’eco dels motius 
sil·làbics  que ella anava proposant. Va oferir-nos també l’imitació vocal del so que es 
produeix al posar un paper de fumar sobre una pinta (un instrument força 
rudimentari que tocàvem de petits). 
 
En una altra peça plena d’energia i vitalitat, “Hit The Road Jack” es rememorà a Ray 
Charles. 
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No acabarem sense destacar el mesurat treball d’un Olivier Rocque a la bateria així 
com la gran tècnica d’en Victor Puertas amb l’harmònica. 
 
L’insistència del públic a l’acabar el concert va conseguir que la Big Mama Montse ens 
obsequiés amb el “marxós” tema Watermelon Man “de Herbie Hancock. Tot plegat 
encara hauria sonat millor al descobert!  
      
18 D’AGOST “LA VELLA DIXIELAND” 
 
El septet de “ La vella Dixiland” 
constituït per músics de solvència prou 
contrastada formen un equip molt 
cohesionat que ofereix ritmes 
contagiosos facilitant la comunicació 
amb el públic; així es com aquesta 
banda entén l’essència del jazz. 
Tot i que el nom d’aquesta formació 
faci refència a un estil vingut de Nova 
Orleans que es caracteritza pel 
predomini dels instruments de metall i  
 
l’improvització, com ja vàrem poder comprovar l’any passat en el seu concert del II on 
Cicle de Jazz de Bolvir, ofereixen un ampli repertori que abarca des de temes dels 
clàssics als nous autors. El concret d’enguany fou gairebé com un segon passi d’aquell. 
 
Pel que fa a la cantant canaria Esther Ovejero, que ve acompanyant habitualment al 
grup, es tracta d’una veu àmpliament reconeguda en el panorama musical d’aquelles 
illes. La seva versatilitat l’hi ha permès endinsar-se en diversos estils: Soul, gospel, 
boleros, pop, rock, etc..., l’any 2005 va gravar en solitari el cd “Rompiendo el 
Silencio”, també mencionar les actuacions dels dimarts a la sala “Luz de Gas” de 
Barcelona (antigament cine Aristos). 
 
Com hem esbossat al principi, la vàlua dels components de “La vella Dixieland” 
garanteix un so compacte alhora que permet brillantors individuals al degut moment. 
 
Una vetllada que se’n va fer curta i que el grup va tancar amb l’esperada fórmula al 
baixar de l’escenari per regalar-nos la seva original versió del “When the saint go 
marchin’in “, llàstima no van poder fer una desfilada al descobert!. 
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25 D’AGOST “BENJAMIN LEON, TRIO” 
Tot i el seu nom de pila Benjamin, paradoxalment va ser 
l’artista de més edat (54 anys) d’entre els vint-i-quatre 
que varen participar en el quatre concrets d’enguany. 
 
Invident des de l’edat d’un any mostrà una inclinació per 
la música que la va començar a estudiar als onze anys. 
Quan en va fer setze el seu pare li va regalar un orgue 
professional. 
Els seus primers concerts els donà al “Forum Vergés” i “ 
La cova del Drac” de Barcelona, actuant posteriorment 
en diversos clubs de jazz arreu del país, també participà 
en programes radiofònics i de televisió. 
 
Emmarcat per la plaça major, dotada d’una bona acústica i amb una conjunció de pura 
alquímia entre el mestre organista i els seus dos “sidemen”, l’experimentat Arnau 
Boix a la trompeta i un Adrià Font amb les baquetes ben esmolades i curulles d’hores 
de jazz a la seva fusta, van anar seduint amb el seu discurs, un públic que desconeixia 
el que és trobaria, a la vegada que Benjamin Leon l’amania en ocasions freqüents amb 
tocs d’humor orals i musicals jugant amb els registres del seu orgue. 
 
El repertori anà transcorrent amb desimboltura facilitant un còmode treball al torn 
dels solos. 
De les peces interpretades destacarem un clàssic del llegendari organista Jimmy 
Smith, ”Back at the chiken sack”. També “Scapple from the apple” i “Let in gone” 
untema del saxofonista Stanley Turrentitine; una originalíssima versió del “Georgia 
on my mind” (a duet orgue i guitarra) i “Sermonette”, tota una demostració de la 
tècnica organística del líder del grup. 
 
Ja a la segona part varem poder escoltar una composició de l’organista Lou Bennet. 
“It’s a right with me” (d’un musical de Cole Porter) i “Corner pocket” del guitarrista 
Freddy Green (peça “pedra de toc” de la orquestra de Count Basie) amb un final 
apoteòtic (evocant al trio vocal de finals dels ’50, Lambert, Hendrix i Ross), que els 
assistents van premiar amb forts aplaudiments. 
 
Els cicles de jazz de Bolvir són com una flor d’estiu que mentre dura aconsegueix 
decorar l’entorn, també els concerts dels dimecres d’agost aconsegueixen 
complementar aquest entorn fent que se’n parli de dia i escoltin de nit malgrat que 
l’incertesa meteorològica obligui en algun cas aixoplugar els concerts en perjudici 
d’una òptima audició.        
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El celler del Garraf Torre del Veguer té 
una plantació a Bolvir de 0.8 hectàrees 
de Pinot Noir i Müller Thurgau. El 
president del celler, Joaquím Gay de 
Montellà explicà que s’han triat aquestes 
varietats perquè són procedents del 
nord d’Europa i espera que s’aclimatin 
bé. El passat 21 d’octubre va tenir lloc, 
la primera verema de la vinya 
experimental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’ha detectat el robatori de tanques de fusta instal·lades per l’ajuntament a 
l’urbanització “Els Llosers”, us agrairem qualsevol informació que es pugui 
proporcionar al respecte, per la seva banda l’ajuntament ha procedit a fer la denúncia 
corresponent al mossos d’esquadra.    

                               
 

 
L’Eduardo Paulo ha estat treballant a la brigada municipal durant gairebé 3 anys, ara ens 
ha deixat per emprendre un nou projecte laboral, aprofitem per desitjar-li molta sort!       
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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 lafarmaciabolvir@lafarmaciabolvir.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 
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  
QUEVIURES 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 881060 

RENFE 902 240 202 
URGÈNCIES MÈDIQUES 061 
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HOTELS I RESTAURANTS 
AGROTURISME MAS 
D’ARAVÓ 

Mas d’Aravó 679788130 masaravo@gmail.com 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.rtelasolana.com 

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 VEÏNS DE BOLVIR 
+ INFORMACIO  AL 639 374 924/HERMINIO 

HORARI AUTOBÚS BOLVIR-PUIGCERDÀ-LA SEU D’URGELL                                     
                              

ORIGEN – BOLVIR  DESTÍ - PUIGCERDÀ 
13:08 13:15 DIARI 
19:53 20:00 DIARI 

ORIGEN - 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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