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Acaba de començar una nova legislatura després del corresponent procés electoral i 
els habitants del municipi han escollit que tornem a regir el destí, durant els propers 
quatre anys del nostre poble. 
 
Ens comprometem a treballar amb el màxim rigor i entusiasme, igual que hem fet 
durant la legislatura anterior i intentarem portar a terme totes les actuacions, que 
puguem,i que vàrem detallar durant la campanya, a fi que siguem un referent a la 
comarca per les coses ben fetes. 
 
Seguirem cohesionant el poble amb actuacions on es pugui integrar tothom sense cap 
mena de marginació i ens agradaria la màxima participació i implicació de les persones 
que fins ara no han volgut o pogut fer-ho. 
 
L’Ajuntament seguirà actuant amb el màxim de transparència i al servei de tota la 
població i qualsevol suggeriment serà analitzat i tingut en compte si és factible. 
 
Per últim agrair a tothom la confiança dipositada en nosaltres durant la darrera 
legislatura. 
 
L’EQUIP DE GOVERN 
 
   

     Núm.15          juny 2011 
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PROCÉS ELECTORAL 
 
El passat dia 22 de maig varen tenir lloc les eleccions municipals pel període 2011-
2015. En el nostre municipi varen concórrer tres formacions, amb els següents 
resultats: 
 
ENDAVANT CERDANYA.-  
Cap de llista 
BARTOMEU BAQUÉ i MUNTANÉ: 157 VOTS 
 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ.-  
Cap de llista  
JOAN LLOMBART i POUS: 59 VOTS 
 
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA.-  
Cap de llista  
MATIAS BERTRAN: 
11 VOTS 
                                               
La composició de l’Ajuntament és següent: 
 
ENDAVANT CERDANYA           5  Regidors   
CONVERGÈNCIA I UNIÓ     2  Regidors 
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PRESSA DE POSSESSIÓ 
 
El dia 11 de juny,  els nous regidors van prendre possessió del càrrec i es va procedir 
a la votació de l’alcalde,  prèvia presentació de candidatures, amb el resultat de: 
 
BARTOMEU BAQUÉ i MUNTANÉ        
Cap de llista d’Endavant Cerdanya: 5 VOTS 
JOAN LLOMBART I POUS   
Cap de llista de Convergència i Unió: 2 VOTS 
Per tant va quedar escollit alcalde en 
Bartomeu Baqué i Muntané 

 
                       

 
CARTIPAS MUNICIPAL 
 
El 16 de juny a la sala de juntes es va fer el ple d’organització i es va definir el 
cartipàs municipal: 
Equip de govern 
ALCALDE : 
BARTOMEU BAQUÉ I MUNTANÉ  
 1er TINENT D’ALCALDE:  
LLORENS CASTELLS I PÈRIZ  
Àrees: Agricultura, Obres i Serveis 
(nucli agregat Talltorta), Brigada 
municipal, Medi ambient 
 
2on TINENT D’ALCALDE:  
MARIA TERESA ESTAÑOL i 
CARRERA 
Àrees: Hisenda, Ensenyament, Cultura, 
Serveis Socials. 
 
REGIDOR:  
SALVADOR MEYA i DE PASTORS 
Àrees: Obres i Serveis (nucli de 
Bolvir), Comerç, Sanitat, 
Consum,Seguretat Ciutadana. 

 
REGIDOR: 
XAVIER FORMENTÍ i COT 
Àrees: Ramaderia, Festes, 
Lleure, Esports,Turisme, Joventut. 
 

 
 
OPOSICIÓ:  
JOAN LLOMBART i POUS 
CARLES GARCIA i VIDAL

 
En aquesta sessió també es va aprovar una indemnització de 55,00 € als Regidors per 
assistència als Plens. Cap membre del consistori rebrà retribució en concepte de sou. 
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roperament es procedirà a l’enderroc de la finca propietat de l’Ajuntament 
situada al carrer Alcalde Bonet, 13, la destinació d’aquesta parcel.la, serà la de 
millorar el barri del Raval del Castell, amb la construcció d’una plaça, una zona 

verda, bancs, jocs infantils, juntament amb zona d’aparcament, sense perjudici que la 
resta del terreny es pugui destinar a habitatges assequibles. 

                              
____________________________________________________________
                             

 

 
 

ontinua la construcció de les 7 
vivendes de protecció oficial al 
carrer Escoles, 13

___________________________________________________________ 
El proper dissabte 6 d’agost en el marc de la festa d’estiu a les 12:30 h tindrà lloc la  
inauguració oficial de les obres següents: 
 

                                                                   
   l’instal.lació de l’ascensor 
        a l’ajuntament 
                  
 

Adequació i soterrament 
dels serveis públics als 

carrers Sant Galderic i De 
la Font 

      
 
 
 

 

P 

C 
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El passat 9 de juny la Diputació de Girona (DIPSALUT), prèvia sol.licitud per part de 
l’ajuntament, va instal.lar un desfril.lador al poliesportiu municipal, dintre del programa 
“Girona, territori cardioprotegit”, que proposa impulsar el desplegament d’una xarxa de 
desfibril.ladors i promoure’n el seu ús i oferir formació per a l’ús adequat dels equips. 
 
Aquests equips estan connectats amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), de manera 
que donaran l’avís automàticament de seguida que algú procedeixi a fer-ne ús. 
 
L’ús del desfril.lador 
El desfibril.lador es pot utilitzar en tot cas que existeixi una pèrdua de coneixement 
mantinguda en que el pacient no respongui i no respiri o ho faci anormalment. Si hi ha dubte 
respecte si la respiració és normal, s’actuarà com si no ho fos (ja que hi ha respiració agònica 
en més del 40% de les aturades cardíaques). 
 
La intervenció requerida en aquests casos consisteix en avaluar l’estat de 
consciència, cridant i sacsejant el pacient, trucar el telèfon 112 i anar a 
cercar el desfibril.lador (en el cas del desfibril.lador fix, a la columna 
de rescat cardíac). Si és possible, aquest passos convé que els realitzin 
persones diferents per minimitzat el temps en que es pot donar 
assistència al pacient. Quan el desfibril.lador s’extrau de la cabina 
es realitza una trucada automàticament al 112 i si es coneix 
es pot comunicar als operadors el lloc on es troba el pacient. 
 
En obrir la tapa del desfifril.lador, aquest comença una locució amb les instruccions a seguir 
que bàsicament passen per col.locar els elèctrodes al pacient segons s’indica. El 
desfibril.lador executarà a partir d’aquest moment la seqüència d’anàlisi del ritme cardíac del 
pacient, i determinarà la necessitat o no de realitzar la descàrrega repetint-la si així ho 
determina l’aparell. L’usuari haurà d’escoltar les instruccions i esperar l’arribada de 
l’ambulància que realitzarà l’assistència i trasllat del pacient al centre sanitari. 
 
El desfibril.lador pot utilitzar-se en nens a partir del primer i fins els vuit anys d’edat 
utilitzant elèctrodes pediàtrics, de menors dimensions inclosos en el material que acompanya 
el desfibril.lador. 
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L’Ajuntament de Bolvir s’ha adherit al Servei eNotum 
(notificacions electròniques), amb aquest servei, s’incorpora 
la possibilitat de fer notificacions mitjançant correu 
electrònic. 
 
Descripció 
L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius 
(resolucions, decrets, etc) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques 
que estableix la normativa vigent. 

A qui va adreçat 
A totes les administracions públiques catalanes i, subsidiàriament, als interessats en 
els procediments administratius que acceptin la notificació per mitjans electrònics.  

Beneficis 
Entre els avantatges que suposa l'e-NOTUM destaquen: 

Per a les administracions públiques : 

• Immediatesa en la notificació i la seva acceptació o rebuig: reducció del temps 
de resolució dels procediments administratius. 

• Estalvi: el Consorci AOC assumeix tot el cost de notificació (sense cap tipus de 
cost per a l’ens que notifica) i l'ens estalvia despeses de material d'oficina 
(paper, tinta,...) i de correus postals certificats.  

• Els ajuntaments que utilitzen l’e-TRAM podran tancar electrònicament tot el 
cicle de tramitació d’una sol·licitud. 

Per als ciutadans: 

• Poder exercir el seu dret d'escollir com comunicar-se amb la seva 
Administració 

 
Per consultar visitar l’adreça següent: 
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/contents/view/full/318 
 

http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/contents/view/full/318�
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Un domini d’Internet és un nom d’un servidor d’Internet que facilita recordar de 
forma més senzilla la direcció IP d’un servidor d’Internet, per exemple bolvir.cat.mx 
 
Tots els servidors i pàgines d’Internet tenen una adreça numèrica que es coneix com 
direcció IP (Protocol d’Internet) exemple 315.30.625.115  
 
El dominis varen ésser creat per evitar que tinguéssim que recordar les direccions 
numèriques de las pàgines i servidors web. De forma que quan escrivim a Internet el 
domini bolvir.cat.mx (exemple) el servidor DNS (Servidor de NOMS DE Domini) del 
proveïdor de web hosting del domini bolvir.cat.mx ens proporciona el direcció IP 
315.30.625.115 (exemple), i el nostre navegador es va directament a aquesta direcció 
numèrica. 
   
L’Ajuntament de Bolvir, el maig del 2010, va comprar el domini, bolvir.cat 
 
Fins ara els correus electrònics de l’ajuntament, feien servir una bústia sota el 
domini @ ddgi.cat, que ha quedat reservat exclusivament per les adreces de la 
diputació. 
 
A partir d’ara qualsevol correu electrònic destinat a l’ajuntament fem servir el domini 
bolvir.cat i les adreces són les següents: 
 

Adreça Destinatari 
alcalde@bolvir.cat Alcaldia 

secretaria@bolvir.cat Secretària-Interventora 
bolvir@bolvir.cat Administració-general 

administracio@bolvir.cat Administració-recaptació 
urbanisme@bolvir.cat Administració-urbanisme 

 
Aprofitem per recordar-vos l’adreça de la plana web de l’ajuntament on podeu trobar 
tota la informació actualitzada relativa al municipi. 

  
http://webspobles.ddgi.cat/sites/bolvir/default.aspx 

 

http://webspobles.ddgi.cat/sites/bolvir/default.aspx�
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El dia 15 de juny de 2011, es va 
incorporar a la brigada municipal el Sr. 
Javier Alfonso Expósito, amb un 
contracte de treball de 6 mesos, i 
ajudarà a la brigada en les tasques 
diàries com són el desbroçament de 
marges, tallar l’herba dels jardins 
públics i camins, recollida d’orgànica, 
regar les flors, pintar els bancs, 
manteniment dels serveis públics, 
control d’aigua potable, neteja i 
manteniment de carrers, etc. 
 
Per l’esmentada contractació 
l’ajuntament s’ha acollit a una subvenció 
del SOC (Servei d’Ocupació de 
Catalunya), en el marc del projecte 

impuls-treball, l’import atorgat a l’ajun-
tament per part del SOC és de 
5.246,64 €. 
 

 
 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

El dia 18 de maig de 2011, va 
néixer la Llurba Mas 
Macias,felicitem a l’Andreu i a 
la Lourdes! 

Agraïments  
al Sr. Astort 
per la donació de 
documentació antiga 
de Cal Rafalito per 
l’arxiu de l’ajuntament 

                                                                                                                                                                                                                                                               

S’ha detectat la proliferació de gats al municipi, us demanem no donar-los de 
menjar i en cas de ser-ne el propietari tenir-ne cura 
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En les tasques realitzades cal 
diferenciar dos eixos de treball: la 
restauració i l’excavació.  
 
En la restauració s’ha prioritzat 
sobretot les habitacions on s’actuà 
durant la campanya de 2010. 
L’any anterior es va excavar 
fins a esgotar l’estratigrafia  
totes les estances ubicades a 
l’entorn de les torres i el 
baluard, tant d’època 
íberoceretana com medieval. 
Això comportà que els murs que les 
definien quedessin al descobert. 
L’actuació en aquest mes de maig ha 
consistit en la consolidació d’aquestes 
parets, a voltes vençudes i en procés 
natural d’enderroc. Una 
altra actuació ha 
consistit en la 
consolidació de part 
d’una de les torres 
centrals del jaciment. 
En aquella estructura, 
retalls i incidències 
posteriors havien alterat 
la unitat d’algunes de les 
seves parets. L’objectiu ha 
estat recuperar el volum 
de la torre de tal manera 
que visualment s’observi i es 
comprengui la  continuïtat de 
l’estructura.  
 
Pel que fa a l’excavació, s’han seguit 
dues línies d’actuació. D’una banda, s’ha 
continuat amb l’excavació de les 

estances, tant medievals com 
íberoceretanes adossades a la muralla 
de migdia. En aquest sentit però, no 
s’ha buscat esgotar l’estratigrafia, sinó 
que s’ha prioritzat l’excavació de la 
seqüència d’època medieval. Així, s’han 
excavat els nivells d’enderroc i de 

circulació d’aquesta fase, deixant 
els sectors a l’inici dels 
nivells antics. L’actuació ha 

confirmat que existeix tota 
una bateria de finques (fins 

un total de 7 en època 
medieval) adossades a la 

muralla de migdia, amb l’entrada a la 
part septentrional. L’obertura és 
variable segon l’habitació, oscil·lant 

entre el metre i el 
metre i quaranta 
d’amplada, rematada 
sovint per un 
marxapeu de lloses 
planes. Pel que fa a 
l’interior, es 
documenta la 
presència de llars 
de foc realitzades 
amb una caixa de 
lloses ubicades 
en un dels angles 

de les estances. 
L’articulació dels murs porta a pensar 
que unes primeres grans habitacions, 
de planta rectangular, haurien estat 
compartimentades posteriorment per a 
configurar les set estances 
mencionades 
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D’altra banda, la segona línia de treball s’ha centrat a l’angle més llevantí del 
Castellot. Allà s’ha extret amb mitjans mecànics la terra vegetal d’uns 325m2 
aproximadament de superfície, arribant fins al primer sondeig perimetral realitzat 
l’any 2008. Això a permès tot un seguit d’estructures i d’elements arqueològicament 
significatius. El primer és que la muralla ibèrica del front de migdia té continuïtat 
fins a l’angle del Castellot, lloc en el qual comença a desaparèixer per efectes de 
l’erosió del tal·lús. En aquell punt, una estructura extramural sembla indicar que en un 
primer moment l’oppidum ceretà hauria pogut tenir una torre quadrada fortificant la 
cantonada llevantina. Una altra estructura documentada ha estat un potent mur que 
des d’aquesta muralla, va vorejant el perímetre coincidint amb un dels murs 
localitzats en el sondeig de l’any 2008, havent-se identificat uns 35m de llargada. 
Consisteix en un mur d’un metre d’amplada i que podria arribar fins als 1.5m d’alçada 
en algun punt, construït intentant seguir la tècnica de l’opus spicatum. És una 
estructura que correspondria a la muralla del poblat en època medieval, la qual sense 
cap mena de dubte vorejaria tot el perímetre del jaciment. Això ha permès variar la 
concepció que teníem del Castellot pel que feia a aquest període històric,  esdevenint 
a partir d’ara una població amb marcat caràcter fortificat.  
 
Finalment, cal dir que per la part externa d’aquesta muralla, en tota la zona 
llevantina, també s’ha localitzat la continuïtat de la muralla íberoceretana, i a l’espai 
entre ambdues, s’ha individualitzat fins a 5 estances d’època ibèrica. L’excavació 
d’aquestes però, es completarà en la propera campanya del mes de juliol. 
 

 



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 

Número 1 5 – Juny 201 1    Pàg. 11 

 
La restauració conservació de les 
pintures murals de Sant Climent de 
Talltorta, segueixen el seu curs. A dia 
d’avui hem arribat amb la restauració 
fins on arrenca l’arcada que dona pas a 
l’absis i la cúpula. Hem seguit un criteri 
museístic a l’hora de fer les reintegra-
cions de les zones perdudes a causa de 
l’aigua i la humitat, un clar exemple el 
trobem a la capella lateral dreta mirant 
l’absis. Gràcies a la simetria dels 
motius de la pintura mural, hem 
reintegrat medallons i decoració floral-
vegetal allà on s’havia perdut. 
 
 

 
 
 
Els fons de capelles s’han pintat 
seguint un to similar al de base grisosa  
de la pintura mural, ja que aquestes 
parets no contenien pintura, dons en un 
origen anaven tapades per retaules. 
 
Amb la neteja, fixació i reintegració 
s’ha continuat amb els mateixos 
materials que fins ara. 
 

 
També hem destapat una escena molt 
peculiar a l’entrada de l’església, “la  
matança dels sants innocents per una 
banda i per l’altre “el prendiment de 
crist”; aquestes eren totalment 
cobertes per una capa de guix, causant 
del seu més gran deteriorament pel 
desgast i les inclemències temporals 
per la zona tant propera a l’exterior de 
l’església. 
Actualment ens disposarem a 
recuperar la zona més dificultosa 
degut els repints “no reversibles”, 
(concloent analítiques per obtenir un 
resultat per la neteja); que hi ha a la 
zona de l’absis i on també gràcies a la 
llum ultraviolada podem intuir que la 
pintura d’aquesta zona està molt 
perduda i degradada. 
 

 
 
S’ha arranjat les parets de la sagristia, 
ja que a causa de la humitat es 
trobaven en molt mal estat. 
També s’ha dut a terme la restauració i 
conservació de l’antic armari empotrat 
ubicat a la mateixa sagristia, 
conservant la pintura d’origen. 
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Que ràpid ens ha passat aquest curs i, 
ja sense adonar-nos estem preparant el 
curs vinent. 
 
La nostra escola és petita i, malgrat 
tot treballem i treballem. 
Portem a terme un seguit de projectes 
que no podríem fer en una escola gran. 
Aquest fet ens caracteritza i ens dóna 
una identitat. 
 
En començar un curs, com a mestres, 
ens plantegem moltes expectatives; 
ens preparem les assignatures que 
impartirem pensant en el nou alumnat: 
què farem, com ho farem… Però, de 
vegades tens la necessitat de trencar 
la rutina i fer-ho diferent. Enguany, a 
l’escola Santa Cecília de Bolvir, ens vam 
plantejar de portar a terme un nou 
projecte, amb una metodologia 
diferent, aquest era el Projecte Àlber. 
Després de fer els assessoraments 
pertinents amb les mestres que el van 
iniciar a una escola de Lleida, i de 
parlar-ho amb elles mateixes, vam 
engegar el projecte a la nostra escola. 
L’objectiu principal era motivar els 
alumnes i estudiar un tema que 
interessés de debò, tot i que no estès 
al llibre, i fer-ho des de P3 fins a 6è. 
 

       

 
 
Els alumnes tenen una atenció molt 
individualitzada, ja que a banda de les 2 
mestres tutores que hi ha comptem 
amb 5 mestres especialistes: mestre 
de música, de francès i anglès, 
d'educació especial, d'educació física, 
mestra de religió , una logopeda i l'EAP 
(Equip d'Assessorament  
Psicipedagògic). 
 
Continuarem treballant a nivell de ZER, 
a la que pertanyem. Això és realment 
enriquidor per poder compartir i 
relacionar-nos amb alumnes de la 
mateixa edat i ens ajuda a tots plegats 
a sentir-nos una mateixa escola, una 
sola comunitat educativa, amb 
interessos comuns per treballar en una 
mateixa dinàmica. 
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Els divendres anem a Interzona, es 
tracta d'anar a l'escola de Llívia, junt 
amb els alumnes de Ger,on les tres 
escoles juntes ens enriquim realitzant 
assignatures com llengües estrangeres, 
educació física, psicomotricitat i 
piscina, amb els alumnes dels nostres 
mateixos cicles. Així el grup és més 
gran i compartim els coneixements amb 
els nostres iguals. 
    

 
 
 
 
 

 
 
 
El curs vinent tornarem a reprendre la 
Setmana Blanca que ens havíem pres 
des d'educació i, de nou tots els 
alumnes de la ZER anirem junts a 
esquiar. 
 
No ens oblidarem de les Festes pròpies 
del nostre poble i escola: Castanyada, 
Nadal, la Rostita ... 
 
 
 

 
 

 
 
Escola Santa Cecília 
Bolvir juny de 2011
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El dia 24 de juny la piscina municipal de Bolvir 
tornarà a obrir les portes des de les 11.00h 
fins a les 19.00h tots els dies de la setmana. 
Les activitats dirigides començaran a partir del 
dia 4 de juliol. 
 
Esperem que les activitats que farem us 
agradin i que hi prengueu part.  Aquest any 
farem Aquagran (activitats saludables en el  
medi aquàtic per a la gent gran). 

 Aquagym (activitats que treballen la força i la 
resistència per als joves i adults),  Iniciació 
Adults i Infants (classes d’introducció al medi 
aquàtic per aprendre a nedar) i Jocs a la 
piscina (activitats preparades per a gaudir en 
família del jocs aquàtics). 
 
A banda els nois i noies que participen a l’esplai 
rebran classes de natació els dimarts i els 
dijous quan vagin a la piscina. 
 

 

 
El proper dia 4 de juliol l’horari d’obertura del poliesportiu passarà a modificar-se. De cara a l’estiu 
s’ampliarà la franja horària d’obertura i es seguiran fent activitats dirigides.  
El poliesportiu s’obrirà cada dia des de les 11.00h a les 14:00h i de les 17:00h fins a les 20.00h 
al públic en general.  I, els caps de setmana, s’obrirà fins a les 21.00h.  
 

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 
11.00h  

Natació I 
Viu Bolvir’11 

Iniciació 
Adults 

Natació 
I 

Viu 
Bolvir’11 

   
11.15h     
11.30h 

Aquagran 
Iniciació 
Infants 

   

11.45h 
Natació 

II 
Viu Bolvir’11 

Natació 
II 
Viu 

Bolvir’11 

   
12.00h     
12.15h 

Aquagym Aquagym Aquagym 

  

12.30h   OBERT OBERT 
12.45h     
17.30h 

Jocs a la 
piscina 

 
Jocs a la 
piscina 

 
Jocs a la 
piscina 

  
17.45h     
18.00h     
18.15h Curs 

Primers 
Auxilis 

   
18.30h       
18.45h      
19.00h       

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 
16:30h   GIMNÀS 

GENT GRAN 
    

17.30h     
 

OBERT 
 

 
OBERT 

 

18.00h      
19.00h ESPORT 

INFANTIL 
 ESPORT 

INFANTIL 
 ESPORT 

INFANTIL 20.00h MANTENIMENT 
ADULTS 

MANTENIMENT 
ADULTS 21.00h 

BÀDMINTON 
BÀDMINTON BÀDMINTON 

22.00h       
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ESPLAI BOLVIR 2011 
Del 27 de juny fins al 2 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 en 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 es variaran 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,...). 
 

INFORMAT DEL CONTINGUT DE LA SETMANA QUE 
T’INTERESSI !! 

 
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 MONITOR 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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 18:00H 

BALL DE TARDA A L’ERMITA DEL REMEI 
(EN CAS DE PLUJA AL LOCAL SOCIAL) 
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        agost   
                BOLVIR 2011 
 

DISSABTE 6 D’AGOST  
9:00H INSCRIPCIÓ CURSA BTT A LA PLAÇA MAJOR I SORTIDA A LES 10:00H 

10:00H IV TROBADA DE PUNTAIRES A LA PLAÇA MAJOR 

12:30H ENTREGA DE PREMIS DE LA CURSA A LA PLAÇA MAJOR I INAUGURACIÓ OBRES 

17:00H FESTA DE L’ESCUMA A LA FONT DEL TORRENT DELS AGUSTINS 

18:00H ANIMACIÓ INFANTIL AMB EL GRUP “ELS SAPASTRES” I A CONTINUACIÓ COCA I 

XOCOLATA A LA PLAÇA MAJOR 

22:00H TROBADA AMB ELS ACORDIONISTES DEL PIRINEU TRIO LOPES DE PORTUGAL I 

ENRIQUE TELLERIA D’URUGUAI A LA PLAÇA MAJOR 

DIUMENGE 7 D’AGOST 
12:00H PROVES DE NATACIÓ (INFANTIL) INSCRIPCIONS A LA PISCINA 

18:00H MINI BÀSQUET (INFANTIL)INSCRIPCIONS AL POLIESPORTIU 

19:00H PARTIT DE FÚTBOL SALA (MIXTE) 

ALTRES ACTIVITATS  
1-3 i 5 d’agost de les 17:00h a les 20:00h al Local Social  

CURS EXERCICI FÍSIC I PREVENCIÓ DE CAIGUDES 

7 AL 21 D’AGOST 
CAPELLA DE LA MARE DE DEU DE L’ESPERANÇA EXPOSICIÓ OBRA SUBIRACHS 

(CONJUNT DE LITOGRAFIES)  

18 D’AGOST  
21:00 H a l’església de santa cecília RECITAL AMB LA SOPRANO MARION PETIPRÉ I LA 

PIANISTA MELANIE MERCIER  EN EL MARC DEL V festival itinerant “les clés du classique 

“ joves intèrprets 

IV CICLE DE JAZZ DE BOLVIR  
3 D’AGOST- SANT ANDREU JAZZ BAND- (BIG BAND)   

10 D’AGOST- LA LOCOMOTORA NEGRA -CONCERT ESPECIAL 40 ANIVERSARI 

14 D’AGOST-AUGUST THARRATS TRIO- (BOOGIE-BOOGIE I BLUES)    

17 D’AGOST- ARACELI AIGUAVIVA- (BOSSA NOVA I JAZZ BRASIL)  

24 D’AGOST- LAIA BOIXADORS QUARTET -(REPERTORI DE JAZZ I TEMES PROPIS 

(A LA PLAÇA MAJOR EN CAS DE PLUJA ELS CORCERTS ES FARAN AL POLIESPORTIU) 
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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 Camí dels Clots 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 cortes.3@telefonica.net 
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 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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