
 

Número 1 9 – Juliol 201 2  Pàg. 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 
 
 

Ha passat el primer any de la present legislatura i malgrat la situació econòmica de 
Catalunya, continuem amb les actuacions previstes a fi de millorar la qualitat de vida 
dels nostres veïns, millorant els serveis bàsics en tot el municipi, ja  queden pocs 
carrers per finalitzar, part del carrer Castell, del Camí Ral, Escoles, Ciutadella i la 
part superior d’Agustí Manaut. Confiem que aconseguirem arranjar-los amb l’ajut del 
nou Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat. 
 
Com a trets més destacats, cal esmentar: la inauguració d’una obra emblemàtica com 
és l’església de Sant Climent de Talltorta, la finalització de l’edifici del carrer 
Escoles, 13 (amb 7 habitatges, que en els propers mesos seran adjudicats), l’inici de 
les obres de l’escola municipal i de la llar d’infants (que esperem que en el segon 
trimestre del proper curs ja funcioni) i l’adjudicació de les obres de construcció del 
centre d’interpretació d”El Castellot”. Seguim treballant al servei del poble i us 
desitgem un bon estiu i esperem que gaudiu de tots els actes lúdic-culturals que 
durem a terme. 

L’Equip de Govern 
 

EN AQUESTA 19ena EDICIÓ TROBAREU LES SEGÜENTS SECCIONS: 
L’ENTREVISTA, L’AJUNTAMENT US INFORMA, L’HEMEROTECA,  
L’AGENDA D’ACTIVITATS I ELS TELÈFONS D’INTERÈS 

     Núm.19          Juliol 2012 
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L’ENTREVISTA:  
SEGUINT AMB LES PETITES HISTÒRIES DEL NOSTRE POBLE EN AQUEST 
BUTLLETÍ ENTREVISTAREM AL JOSEP DE CAL BERTRAN 
 

 
Quan vàreu néixer? L’’any 1928 a Bolvir, en una de 
les cases més antigues del municipi. 
 
Que recordeu de la infantesa? Em llevava al matí i 
anava a guardar les vaques a Segre. 
 
També recordo haver anat a col·legi amb el mestre 
Salvador Sindreu fill de Ger i que érem uns 60 o 70 
nens.  
 
I com vareu passar la joventut a Bolvir?  Quan 
tenia 14 o 15 anys els diumenges i dies festius 
anàvem a ballar a Cal Marquet, a casa del Sevi, la 
Marieta i l’Elies. Tenien un bocí de sota de la casa 

habilitat per aquests actes, posaven una gramola amb discs i ballàvem i passàvem la 
tarda. 
 
També recordo que abans hi havia molta més vida al carrer, sorties a qualsevol hora i 
sempre trobaves gent, tothom vivia de l’agricultura i la ramaderia. 
 
Abans els veïns s’ajudaven més, tenies qualsevol problema i de seguida col·laboraven, 
ara cadascú fa la seva i no es preocupa del costat si està bé o malament.    
 
A la primavera i a l’estiu fins el Roser de Puigcerdà, que abans era el primer diumenge 
de juliol, es feia festa els diumenges, a partir del Roser, ja no es podia fer més 
festes ja que a la pagesia hi havia molta feina. 
 
Quants germans teniu? En tenia 8, dels quals només 4 varen arribar a grans. 
 
Que recordeu de la guerra? Al final de la guerra el poble va quedar envaït de gent 
procedent de la retirada del bàndol republicà, en una casa propera a la meva hi 
arribaren a viure 12 famílies, els homes d’aquestes famílies anaven a treballar a 
Sanavastre per fer un camp d’aviació, en el lloc on avui hi ha l’aeròdrom. 
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La gent més gran del poble cap al final de la guerra, varen anar al front del costat 
Republicà i amb la retirada varen haver de fugir a França. El meu pare va estar 1 mes 
al camp de concentració de Prats de Molló, fins que la seva germana el va anar a 
treure. 
 
Quan tenia 23 anys al sortir de la “mili”, em vaig casar amb la Isabel i varem tenir 2 
fills, el Salvador i el Josep, ara a més tinc 3 néts, l’Adrià, el Marc i l’Arnau. 
Actualment visc a la casa on vaig néixer, Cal Bertran, amb la meva esposa Isabel, el 
meu fill Salvador, la meva jove Isabel i el meu nét Marc. 
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L’AJUNTAMENT US INFORMA: 

“EL CASTELLOT DE BOLVIR Y LA VALORIZACIÓN DEL 
PAISAJE CULTURAL DE LA CERDAÑA” 

 
El passat dissabte 19 de maig de 2012 va tenir lloc el “ congreso cultural y 
patrimonial de los Pirineos” a Osca, l'objectiu del qual és que es puguin produir 
"noves iniciatives o aliances per comptar amb finançament per al desenvolupament 
d'aquestes accions culturals", i va comptar amb l’assistència de: 
 
Bartomeu Baqué i Muntané. Alcalde de Bolvir, com a responsable del projecte                     
“Renéixer Bolvir” en el marc del qual s’està desenvolupant el centre d’interpretació 
del jaciment del  “Castellot de Bolvir”. 
 
Jordi Morera i Camprubí. Arqueolèg professional des de l’any 2000 treballant per 
l’empresa Arqueociència Serveis Culturals S.L. Codirector dels treballs arqueològics 
d’“ El Castellot” de Bolvir  (2006- 2012) i director arqueològic de les troballes 
romanes de Sant Vicenç dels Horts ( 2006- 2011). 

 

Resum de la ponència: Es varen 
presentar els resultats dels treballs 
arqueològics que des de l’any 2006 
s’estan portant a terme en el jaciment 
del Castellot de Bolvir, per part de la 
UAB i l’ajuntament de Bolvir, destacant 
la importància i singularitat del 
jaciment, doncs “El Castellot” 
representa l’únic òppidum 
(assentament enturonat fortificat) 
datat entre els segles IV aC i XII 
dC excavat a la zona dels Pirineus. 
Amb els materials i estructures 
descobertes es va remarcar el fet que 
“El Castellot” va tenir almenys tres 
períodes d'ocupació: un d'iberoceretà 
autòcton, cap als segles IV-III a.C; un 
d'ocupació romana, els segles II-I a.C; 
i finalment, un de posterior cap als  

segles X-XII, de medieval. D’altra 
banda, i tot tancant la ponència es va 
ressaltar la recent obtenció d’un fons 
de desenvolupament FEDER, que 
permetrà la construcció d’un centre 
d’interpretació , i la importància de la 
integració del jaciment en una 
estratègia patrimonial i turística 
d’àmbit comarcal.  
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CANALITZACIÓ AIGÜES I CONNEXIÓ DEPURADORA 
 
S’ha arribat a un acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de separar les aigües 
pluvials (aigües netes) de les residuals (aigües brutes) dels col·lectors en alta a fi 
d’alliberar l’entrada d’aigües netes a la depuradora. 
 
S’ha separat el tram del carrer Baixada del Rec i un tram de sota de la carretera del 
carrer de la carrerada. 
 
Així mateix, en les obres portades a terme al carrer Camp de l’Areny i Antoni Elies, 
s’ha procedit a l’esmentada separació.  

 
L’aigua no és un producte comercial, sinó una herència que cal protegir, no és només 
un recurs econòmic, sinó, sobretot, un bé que genera vida, activitat econòmica i soci-
al, que conforma l’espai fluvial. 
 
Amb aquestes actuacions es pretén revaloritzar i fomentar la recuperació, 
reutilització  i estalvi de l’aigua. 
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ADEQUACIÓ I SOTERRAMENT DE SERVEIS PUBLICS AL 
NUCLI URBÀ:  

CARRERS ANTONI ELIES I CAMP DE L’ARENY 
 

S’ha procedit a realitzar les obres d’arranjament dels carrers Antoni Elies, Camp de 
l’Areny i un tram del Torrent dels Agustins, obres incloses al Pla Únic d’Obres i 
Serveis (PUOSC), per l’exercici 2012, obra amb un cost d’adjudicació de 
244.926,51€, es va assignar a l’empresa MOVIR 30 S.L.. 
 
Per tal d’eliminar l’impacte visual del cablejat aeri (llum i telèfon), s’han soterrat els 
serveis, i s’ha aprofitat per actualitzar i millorar el cablejat de les instal·lacions, 
instal·lar gas i procedir a la separació d’aigües netes i aigües brutes.  
 

      
 
 

HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA 
 
S’estan finalitzant les obres de construcció de les vivendes de protecció oficial, i les 
bases d’adjudicació seran aprovades en el proper Ple del dia 28 de juliol. 
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OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA 
I LLAR D’INFANTS 

 
El passat mes de maig es van iniciar les obres de construcció de la nova escola 
municipal al carrer Estaragalls. Actuació que ha estat adjudicada a l’empresa 
CONSTRUCCIONS MAGRAN S.A. i HIDRAÚLICA Y OBRAS S.A., EL LOT 1 D’OBRA 
CIVIL per un import de 799.275,96€ i a AGEFRED S.A. EL LOT 2 
D’INSTAL·LACIONS , per un import de 329.250,25€. Actualment s’ha acabat la part 
de fonamentació i les obres avancen en els terminis establerts.  
 

     
 

CENTRE D’INTERPRETACIÓ D“EL CASTELLOT” 
 
 
El dia 11 de juliol, a les 12:00h, a la Sala 
de Plens de l’ajuntament, va tenir lloc  
l’obertura del sobre número 3, per les 
obres de construcció del centre 
d’interpretació d’”El Castellot”, i estem 
pendents del resultat final, per 
conéixer les emrpeses adjudicatàries. 
Aquesta actuació està cofinançada pel 
FEDER Catalunya 2007-2013, Eix 4 
(desenvolupament local i urbà), 
resolució GRI/2798/2011, de 24 de 
novembre,  programa Viure al Poble 
Més.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la licitació s’hi han presentat un total 
de 9 empreses. L’import de sortida ha 
estat de  778.045,69€. 
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ESGLÉSIA DE SANT CLIMENT DE TALLTORTA 
 
El passat dia 16 de juny, en el marc de la Festa Major de Talltorta, es va fer la 
inauguració de les obres de restauració de l’església de Sant Climent, en aquest acte 
varem poder comptar amb la presència de l’Excm. i  Rvdm. Sr.  Joan Enric Vives, 
Arquebisbe i Copríncep d’Andorra. 
 
La inversió econòmica en aquestes 
obres ha estat de 225.948,44€, dels 
quals 94.961,04 €  han estat pagats per 
la Diputació de Girona. 
 
Agraïm la col·laboració tècnica i 
econòmica de la Diputació i el Treball 
fet per la restauradora la Sra. 
Meritxell Izquierdo i la historiadora i 
arqueòloga Laia Creus. 

 

VISITES A L’ESGLÉSIA 
 

MESOS DIES  HORES 
TOT L’ANY DISSABTES I 

DIUMENGES 
10H A 20H 

AGOST CADA DIA  10H A 20H 
 

Visualització a través de la 
porta de vidre, obertura de 
llums amb moneder electrònic 

(1€). 
 

Per visites guiades contactar a 
l’Ajuntament: 972-895001 - 

608245092  
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RECICLATGE 
 
Us informem que el dimarts  7 d’agost a les 11h al Local social hi haurà una reunió 
per tal de parlar sobre els compostadors, el reciclatge, la gestió de residus, etc..    
 
Recordem que la posada en 
pràctica d'aquest sistema 
aconsegueix reduir la factura 
de les escombraries.  
 
El cost de la gestió disminueix 
si baixa la quantitat de residus 
barrejats i, al mateix temps, 
es milloren els resultats 
ambientals de la gestió, 
incrementant els percentatges 
de recuperació i reciclat del 
sistema, i reduir els perillosos 
i impropis, permetent una 
valorització més eficient 
d'aquests últims.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 DIARIS I ORDINADORS 
 
Si ho desitgeu a l’ajuntament cada dia disposem 
dels següents diaris: La Vanguardia, Ara.cat i 
Regió 7, que podeu venir a llegir, i alhora 
conectar-vos als ordinadors que hi ha al 2on Pis. 
També a la piscina disposem d’uns llibres de 
lectura. 
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EL FRONTAL ROMÀNIC DE SANTA CECÍLIA DE BOLVIR 
 

 

De la Societat Catalana d'Estudis Històrics 
Dibuix de J. Folch i Torres  Josep Gudiol. Anuari de l'IEC (1923) 

 
Per Alfred PérezBastardas 
El frontal d'altar bolvirenc passar a mans del Museu d'Art de Catalunya (MNAC) el 
19201921, però segons l'inventari de compres de la Junta de Museus, aquest es va 
comprar el dia 25 de maig de 1923. Sembla que durant aquest període entremig es 
van anar fent gestions per arrodonir preu i assegurar-se que el frontal de Bolvir anés 
definitivament al Museu. I va ser el rector de Bolvir, mossèn Daniel Castellà, que el 
va oferir en venda al preu de mil dues-centes pessetes.   
 
El dictamen que el director de la Secció d'Art Medieval i Modern fa del frontal diu 
que, a part de l’ interès general que te com a pintura romànica, ofereix un tipus que el 
museu no posseeix, tant per la seva tècnica ornamental com per la seva composició 
general. La iconografia del frontal representa també una novetat: dividida l'àrea per 
una faixa central en posició horitzontal, les dues zones formen dos frisos al llarg dels 
quals, sense subdivisió de cap mena, es desenvolupen diverses escenes de la vida de 
Santa Cecília,segons la descripció de Voraginós; aquest tema és nou i únic, segons 
Folch dintre de la iconografia coneguda de l'època.  
 
L'estil de l'obra fuig dels arcaismes de la tradició bizantina propis de la pintura 
romànica usual per guanyar una llibertat d'interpretació ben curiosa en comparar-la 
amb l'antiguitat que revelen alguns dels mobles, atuells i vestuaris que figuren dins 
les escenes. L'exemplar difereix de tots els que existeixen fins ara al museu.  
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“En la zona superior començant per la 
part esquerra, s'hi veuen dos 
personatges home i dona, asseguts en un 
luxós moble de tradició romana, i en 
actitud de discutir.  
 
Són Cecília i el seu marit Valerià, en el 
moment en que ella diu al mullerat de nou 
que no s'atreveixi a violar-li el vot de 
castedat que ella havia fet a Déu, vot que un àngel l'ajudaria a defensar i al qual el 
marit manifestà voluntat de veure. Segueixen els dos mateixos esposos acomiadant-
se per anar Valerià a cercar el papa Urbà, pensant que li faria veure l'àngel que 
vetllava per Cecília, sols visible per ella i no així pel jove espòs, ja que no era cristià.  
 
Immediatament s'hi troba el mateix Valerià en actitud de caminar vers el lloc on es 
trobaria el papa, encontre que es verifica i que l'artista exposa vent veure al 
pontífex romà assegut en soli i vestint ornaments pontificals, inclosa la mitra, tenint 
al seu davant a Valerià en actitud de pregària, juntes les mans i un poc flectat el 
genoll. Finalment al costat, s'hi veu Valerià caient esglaiat davant l'aparició de l'àngel 
que baixa del cel a l'oració del Vicari de Crist, i està postrat i en actitud 
deprecatòria. L'àngel presenta una filactèria, la qual cosa està d'acord amb el 
llegendari piadós que parla d'un títol, en el qual s'hi veia escrita en lletres d'or 
la confessió d'un sol Déu, d'una Fe i un Baptisme.” 
 
“La zona inferior comença pel baptisme de Valerià, el qual es ficat dintre la piscina de 
les aigües de salut pel mateix papa. L'àngel que havia aparegut terrible a l'espòs 
apareix llavors emparant i coronant a Valerià i a Cecília, fets ja germans en Crist;; 
essent de notar que la santa està agenollada en son llit, mentre que l'espòs està dret. 
Sense interrupció es presenta la captura de la santa verge Cecília, la qual es 
emprenguda per un saig i conduïda així al martiri. 
 
 Aquest comença amb la representació d'un edícol dintre el qual apareix entre flames 
la figura de la santa,significant els tres dies en que ella fou mantinguda 
providencialment incòlume dintre el caldarium de sa pròpia mansió, departament on 
pretenia que una calor vehement li privés l'alè. En últim lloc s'hi veu el prefecte 
Almaqui assegut en cadira curul amb petges a la manera de lleons ordenant la 
decapitació de Santa Cecília, martiri que amb poc coneixement efectua un lictor amb 
sa espasa i prenent amb la mà esquerra la cabellera d'aquella. 
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FESTA DE L’ARBRE A BOLVIR 
 
Un any més, es celebra a la comarca de la Cerdanya el dia de 
l’arbre. Aquest any ja anem per la XXIII edició. Alternativament es 
celebra en un poble de cada banda de la frontera, cada any s’hi 
apleguen alumnes de tota la comarca, tan francesa com catalana. 
 
Per primera vegada, aquesta festa s’ha celebrat a Bolvir, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament que ha indicat a on fer la plantada d’arbres, ha organitzat aquesta festa 
i ha acollit a totes les escoles, representants de la Cerdanya francesa i catalana i 
organitzadors de la festa. 
 
Aquesta festa de l'arbre és una jornada de participació i contacte entre tots els 
mestres, els alumn@s de primària, les entitats ambientals, les administracions 
polítiques i ciutadanes de  l'Alta i Baixa Cerdanya, en un ambient lúdic de 
sensibilització sobre l'entorn que comporta aquesta plantada d'arbres. 
 
Els alumnes de l’escola Santa Cecilia de Bolvir, juntament amb els d’altres escoles, 
han realitzat diferents activitats, gaudint de l’entorn i aprenent d’aquest.  Cada 
alumne ha plantat el seu arbre, després s’han introduït al bosc dels sentits, per 
descobrir la importància de mantenir-los en bon estat,  evitar incendis, la tala 
d’arbres,... També  han observat el seu entorn, restes de pinyes, estudi de llavors, 
paisatge i flora autòctona. Ja tenim ganes de veure l’arbre que vam plantar ben 
arrelat a la muntanya de Bolvir!. Ens ho vam passar genial! Mireu les fotos... 
 
"Les coses que valen la pena costen d'aconseguir. Si ens esforcem, si estudiem, 
aconseguirem tot el que ens proposem. Sigueu amics amb tothom i sobretot sigueu 
feliços" 

 Mestres de Santa Cecília 
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FESTA MAJOR DE SANT CLIMENT DE TALLTORTA 
          
El dia 16 de juny  va ser la Festa Major 
del nucli agregat de Talltorta. 
 
A 15:30h va haver-hi una costellada  
popular a la Plaça Major, on es va posar 
un tendal que ocupava tota la plaça, 
varem comptar amb l’assistència d’uns 
115 veïns.  
 
A les 6 de la tarda, aproximadament,  
va tenir lloc,l’esmentada inauguració de 
les obres de restauració de l’església 
de Talltorta. 
 
Acte seguit ball a la Plaça amenitzat 
pel grup TICO TICO.  
 

 

 
 

FESTA DE SANT JOAN 
 
El dissabte 23 de juny, a les 23:00 h al 
Local Social de Santa Cecília, va fer-se 
la popular foguera de Sant Joan amb el 
ball de revetlla amenitzat pel grup Rico 
Rico, amb repartiment de coca, 
moscatell i xerinola. 
 
El diumenge, Sant Joan, com cada any, 
es va fer l’Aplec del Remei, amb les 
misses de 9:00 h i 12:00h a l’ermita del 
Remei, en acabar van tenir lloc les 
tradicionals  sardanes amb la cobla 
Genesenca, i a les 18:00 h Ball de 
tarda. 
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PACTE D’ALCALDES 
 
L’Ajuntament està adherit al pacte d’alcaldes, projecte impulsat per la Comissió 
Europea i que tindrà un resultat doblement positiu: d’una banda, reduirà més d’un 20 
% les emissions de CO2 abans del 2020, i, de l’altra, comportarà la creació de fins a 
5.000 llocs de treball i una inversió de 210 milions d’euros en vuit anys per a les 
comarques gironines. 
 

 
 

 

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
 

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI), va celebrar el passat dia 7 de 
juliol, l’Assemblea  General amb l’assistència de més de 100 alcaldes, entre ells, el 
nostre alcalde, ja que Bolvir hi està associat desde l’inici. 
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De l’hemeroteca en destaquem: 
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REGIÓ7 Dijous, 17 de maig del 2012 
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               15 d’abril de 2012 
 
“Per retenir la gent, no s'ha fet res” 
L'alcalde diu que estan pagant obres 

de les arques municipals per evitar 

que la gent marxi. Es mostra 

pessimista en la llei pròpia. 

 

L'alcalde de Bolvir explica per què i com han avançat diners per fer unes obres que 

les administracions superiors haurien de subvencionar i fins i tot sufragar 

íntegrament. A més, analitza l'actualitat de la comarca de la Cerdanya. 

 

En un moment de vaques flaques per als ajuntaments, com s'ho fan vostès per 

avançar diners a les administracions supramunicipals? 

Vam entrar al govern del consistori en el mandat passat i des d'aleshores hem aplicat 

una gestió molt rigorosa dels recursos públics. També cal dir que, de les 

urbanitzacions que s'han anat construint els últims anys, hem tingut aprofitaments 

mitjans urbanístics que han significat recursos per a les nostres arques. Tenim 800 

habitatges en 8 urbanitzacions. 

En quins projectes ho han hagut de fer? 

El més important per a nosaltres és l'escola. L'edifici actual és del segle XIX i cau a 

trossos. Hi hem invertit un milió d'euros. També, la construcció de la captació en 

alta, que avancem a l'ACA, i els pisos de protecció oficial per a joves de fins a 35 

anys en règim de lloguer i opció de compra. 

Quin és el pressupost municipal? 

D'1,3 milions d'euros. Però tenim romanent de tresoreria, per allò que he explicat 

abans. 

 

 

http://www.elpuntavui.cat/imatge.php?i=aHR0cDovL2VzdGF0aWMuZWxwdW50Lm5ldC9pbWF0Z2VzLzQ1LzU5L2FsdGEvNzgwXzAwOF80NTU5MTYxXzMyMzA5OTY4NmJmY2QyZDExZTNjYWY4YmIzNzQ3ZTE1LmpwZw==&j=1�
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I per què ho fan? 

Tot forma part d'un projecte que anomenem Renéixer Bolvir. Volem donar vida al 

poble i dinamitzar-lo. Si no ens en sortim, deixaré de ser alcalde. La gent del poble 

marxa perquè no s'ha fet cap política per retenir-los, sobretot la gent jove. 

Vostès no tenen projectes al PUOSC? 

Sí, i sempre hem complert escrupolosament les anualitats. Ara, tot i que la 

Generalitat ha retardat fins al 2013 el pagament d'aquest any, urbanitzem els 

carrers Antoni Elias i Camp de l'Areny. 

Però deuen tenir ajuts d'altres línies? 

Algun. El dia 16 de juny inaugurarem la restauració de l'església de Sant Climent de 

Talltorta, que és l'única a les comarques gironines amb pintures barroques a totes les 

parets. La Diputació ens hi ha ajudat amb 240.000 euros. A part, ens han concedit les 

subvencions del programa Viure més al Poble, de la Generalitat. Ens han concedit 

570.000 euros. 

Perquè els utilitzaran? 

Per crear el centre d'interpretació del castell, on hi ha encara una àrea de més de 

5.000 metres quadrats i només se n'ha excavat un 15 per cent. Hi ha restes dels 

íbers, dels romans i medievals. Ens costa 700.000 euros. 

Vostè és conseller comarcal. A la Cerdanya, hi cal una llei pròpia? 

La proposta és de CiU i hi donem suport. Crec, però, que no ens en sortirem. Quan els 

convergents eren a l'oposició del Parlament van donar-hi suport i, ara, diuen que cal 

esperar la nova llei de governs locals. 

Què més hi cal, a la comarca? 

Sobretot fa falta una regeneració de les institucions. Cal retallar els sous dels 

càrrecs electes. No pot ser que per una reunió de cinc minuts es cobrin 100 euros, ni 

que hi hagi sous al govern comarcal de 10.000 euros mensuals. Jo he arribat a 

demanar, sense èxit, la dimissió d'un vicepresident de l'ens. Cal, en general, que la 

comarca funcioni. Per exemple, s'ha de millorar la gestió dels residus, però fa cinc 

anys que a l'abocador hi ha una màquina que no funciona i no s'arregla. 
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                             14 d’abril de 2012 

L'Ajuntament de Bolvir es paga la nova escola 

També ha sufragat pisos de protecció oficial i un col·lector de la xarxa d'aigua. 

L'Ajuntament de Bolvir no vol esperar a les subvencions de la Generalitat i s'ha pagat 

l'escola que cedirà al Departament d'Ensenyament. L'alcalde, Bartomeu Baqué 

(Endavant Cerdanya), diu que el seu municipi s'hi juga molt i que li calen serveis 

bàsics per frenar l'èxode de gent jove. L'obra puja a un total d'1 milió d'euros –el 

pressupost municipal és d'1,3 milions d'euros– i la població en edat escolar del 

municipi és d'una cinquantena d'infants. Les obres s'adjudicaran el mes vinent i, al 

mateix edifici, hi haurà també una llar d'infants. 

Però el dinamisme d'aquest Ajuntament de la Cerdanya no s'acaba aquí. I és que, ara, 

ha enllestit la construcció de set pisos de protecció oficial que aviat cedirà en règim 

de lloguer amb opció de compra. En aquest cas, la inversió ha estat de 800.000 euros 

i només ha tingut una ajuda de 25.000 euros de la Diputació de Girona per fer el 

projecte. 

A part, el govern local que presideix Baqué acaba de signar un conveni amb l'Agència 

Catalana de l'Aigua (ACA) per executar amb càrrec a l'Ajuntament la construcció del 

col·lector en alta de la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi. És una obra 

molt important per a Bolvir, perquè de la millora de la xarxa de distribució d'aigua 

potable li depèn poder continuar concedint noves llicències d'obres. L'alcalde ha 

explicat que el seu consistori pot fer d'administració superior perquè ha dut i està 

duent a terme una bona gestió dels recursos que té, i sobretot pels aprofitaments 

urbanístics que té de les vuit urbanitzacions que durant els últims anys s'han dut a 

terme al municipi. Bolvir té censades unes quatre-centes persones, més de dues-

centes de les quals hi tenen la primera residència. 
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POLIESPORTIU 
ENTRADA 1 DIA 
POLIESPORTIU 

ADULTS: 2€ INFANTILS (4-12 ANYS) 
I JUBILATS: 1€ 

LLOGUER PISTA 
(+1,5€ a partir de 16 persones) 

SOCIS:  
40 €/HORA 

NO SOCIS:  
60 €/HORA 

PISCINA 
Cada dia d’11h a 19h,  
fins el 2 de setembre 

NO RESIDENTS: ADULTS: 5€ 
2€ a partir de les 17h 

INFANTIL I JUBILAT: 2,5€ 
1€ a partir de les 17h 

RESIDENTS: ADULTS: 2,5 € 
1€ a partir de les 17h 

INFANTIL I JUBILAT: 1,5€ 
1€ a partir de les 17h 

ABONAMENTS 
POLIESPORTIU + PISCINA 

 
FAMILIAR ANUAL 360€  

180€ RESIDENTS 
POLIESPORTIU + PISCINA 

 
INDIVIDUAL ANUAL 240€  

120€ RESIDENTS 
POLIESPORTIU + PISCINA 

 
JUBILAT 

/PENSIONISTA/ ANUAL 
72€  

36€ RESIDENTS 
POLIESPORTIU + PISCINA  
(caps de setmana i festius) 

FAMÍLIES  2ª 
RESIDÈNCIA/ ANUAL 

200€  
100€ RESIDENTS 

PISCINA  QUOTA FAMILIAR 
ESTIU 2012 

150€  
75€ RESIDENT 

PISCINA 
 

QUOTA INDIVIDUAL 
ESTIU 2012 

100€  
50€ RESIDENT 
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TOTS ELS DIMARTS 

TALLER DE 
SARDANES A LES 
19:00H AL LOCAL 

SOCIAL DE BOLVIR 
 
 
 
 

PROFESSORA : SRA. MERCÈ ARQUÉS  
TELÈFON 619 736793 

 

http://www.absolutbadalona.com/wp-content/uploads/2011/09/sardana.gif�
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EMPRESES DEL MUNICIPI 
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 
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 
REAL CLUB DE GOLF CERDANYA Plaça del Golf, 1 972 141 408 info@rcgcerdanya.com 

TELÈFONS D’INTERÉS 
BOMBERS 112 
EMERGÈNCIES 972 895 055 
EMERGÈNCIES AJUNTAMENT 608 245 094 
EMERGÈNCIES FORESTALS 901 922 700 
ESCOLA SANTA CECÍLIA 972 895 055 
FECSA AVARIES 902 760 706 
HOSPITAL DE PUIGCERDÀ 972 880 150 
MOSSOS D’ESQUADRA 972 881 060 
RENFE 902 240 202 
URGÈNCIES MÈDIQUES 061 

mailto:lazarosteam@gmail.com�
mailto:marc.il@ilimit.es�
mailto:forjasegundodecoracio@yahoo.es�
mailto:cortes.3@telefonica.net�
mailto:canalxavi@gmail.com�
mailto:restaurant@caltorru.com�
mailto:refilat@telefonica.net�
mailto:info@rcgcerdanya.com�
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SERVEI DE TAXI A PUIGCERDÀ UN COP PER SETMANA PER ALS VEÏNS DE BOLVIR (639 374 924/HERMINIO)                  

   

                                                                                               
                                      

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,5 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 Vall, 1 972895069 sandragarriga@hotmail.com www.lesheuresdendidac.com 

RESTAURANT 
L’ISARD 

Ctra. Puigcerdà 972895131   

RESTAURANT  
LA SOLANA 

Ctra. Puigcerdà 972895270     janetsolana@hotmail.com  
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