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El passat dia 15 de setembre el ple de 
l’Ajuntament va proclamar Bolvir territori 
català lliure,  a proposta del grup municipal 
Endavant Cerdanya, seguint els passos de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló.  
 
Des de sempre, creiem que tenim unes 
diferències marcades amb la resta 
d’Espanya, i contínuament ens han 
menystingut en les actuacions portades a 
terme. Els nostres polítics hi han 
contribuït participant i recolzant en molts 
casos tot tipus d’iniciatives que anaven 
contra els nostres interessos. 
 

 
 
 

 
 
El món municipal ha volgut empènyer amb 
la constitució de la Associació de Municipis 
per la Independència (de la qual Bolvir és 
fundador i ha impulsat l’adhesió d’altres 
pobles i del Consell Comarcal), i les 
Declaracions d’Independència (de la qual el 
nostre ajuntament ha estat el primer de 
les demarcacions de Girona i el Pirineu), al 
recolzament dels clams d’independència 
que es van realitzant per tot el territori i 
en la multitudinària manifestació del 
passat dia 11 de setembre.  
 
Com a símbol de democràcia dels 
intolerants, el poble ha de saber que la nit 
del dissabte 15 al diumenge 16 va 
desaparèixer l’estelada que vàrem hissar a 
El Castellot i varen fer una pintada a la 
façana de l’Ajuntament. 
 
Lluitarem tot el que faci falta, per 
aconseguir un poble modèlic en l’àmbit 
municipal, democràtic i compromès en la 
lluita per una Catalunya independent i 
solidària, com un país més de la Comunitat 
Europea. 
 

      
      

                                  
    L’Equip de Govern
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L’ENTREVISTA  
SEGUINT AMB LES PETITES HISTÒRIES DEL POBLE DE BOLVIR EN AQUEST 
BUTLLETÍ ENTREVISTAREM A LA JOSEFA ALEIX AVELLANET 
  

  
 
On vàreu néixer?  
A Meranges poble del qual la meva mare 
n’era filla, l’any 1923, però després ens en 
vam anar a viure a Prullans municipi d’on 
era fill el pare,  érem tres germans dels 
qual  actualment en quedem només dos. 
 
Quan tenia 18 anys aproximadament ens 
varem traslladar a viure a Bolvir a Cal 
Compte. 
 
Què recordeu de la infantesa?  
Bé, ha canviat molt la nostre infància a la 
que tenen els nens i nenes d’aquí ara,  
nosaltres encara que no ens mancava res 
de bàsic,  però va ser una infància molt 
humil com la majoria de fills d’aquella 
època,  jugàvem al carrer amb els altres 
nens, me’n recordo quan volies una nina, els 
pares la feien agafant un drap i posant-hi 
sorra o serradures, el lligàvem amb un fil 
per la part de sota i feia de cap  i li 
pintàvem uns ulls, la boca i el nas i ja 
teníem nina.  
 
La guerra us va agafar amb 13 anys, què en 
recordeu?  
Recordo que hi havia gent que cremava les 
esglésies, i els veïns s’enduien els Sants  

 
perquè no volien que els cremessin. 
L’Ajuntament del municipi deia als nens i 
nenes de l’escola que ens n’anéssim al camp 
de concentració de Bourgmadame, ja que 
pujaven les tropes nacionals, sort que 
varem fer cas omís, donat que alguns 
homes hi varen anar i les van passar molt 
magres!  
 
Durant la guerra anàvem a buscar algunes 
coses a Bourgmadame com ara el sabó, pa 
moreno, llavors i altres aliments, objectes 
de primera necessitat, que no trobaves a la 
Cerdanya catalana. 
 
Un d’aquests dies  quan passàvem per 
Puigcerdà va sonar la sirena avisant que hi 
havia bombardejos i recordo que amb la 
família ens varem amagar al refugi que hi 
havia a l’estació a tocar la via del tren, 
encara tinc retingut a la ment la imatge de 
quan sonaven aquestes sirenes, gent 
corrent amunt i avall tots espantats,  tot 
resultava molt caòtic i al cap d’un moment 
es podia escoltar el brunzit dels avions. 
 
Durant la retirada, hi havia les tropes que 
es repartien per les cases particulars, hi 
dinaven, sopaven i dormien, a casa nostre 
hi varem tenir 12 persones. 
 
També recordo les targetes de 
racionament durant la postguerra, el 
govern repartia unes targetes per família 
que es deien de racionament, i que 
proveïen a les famílies de productes de 
primera necessitat, ja que després de la 
guerra es va passar una època molt difícil i 
dura que val més oblidar.  
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A quina edat vàreu venir a viure a Bolvir?  
Quan tenia aproximadament 18 anys, 
recordo que els diumenges anàvem a ballar 
a Cal Marquet i hi venien els veïns dels 
pobles més propers, ens ho passàvem molt 
bé.  
 
Quan tenia 20 anys vaig conèixer al que 
després va ser el meu home, l’Esteve 
Barrera de Cal Compte, ens varem casar a 
l’església de Santa Cecília de Bolvir i més 
tard va néixer la meva filla l’Angelina, que 
es va casar i va tenir 2 fills el Josep i la 
Rosa, aquest últim m’ha donat 2 besnéts, la 
Claudia i l’Àlex. 
 
El meu marit feia de pagès, era un ofici 
molt dur en aquell temps, no hi havia 

maquinària, la gent anava al camp amb els 
bous i la carreta,  no es feien ni bales, es 
recollia l’herba amb les forquetes i se’ls hi 
havia de portar l’esmorzar, el dinar i el 
berenar al prat, a l’època de la sega hi 
havia quadrilles de segadors que 
treballaven amb la falç, feina molt feixuga 
ja que es feien les garbes i els garbers, 
per batre posteriorment i posar el blat al 
graner.    
 
No hi havien cotxes o n’hi havien molt pocs 
tothom anava amb el cotxe de línia, i quan 
estava ple la gent pujava a sobre el capó 
del cotxe, amb les bicicletes, actualment 
impensable.

                        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lamentem la defunció de la Sra. Buenaventura Viladomat 
Bosom (Ventureta de Cal Tià), que va tenir lloc el dia 2 
d’octubre de 2012. 
 
Descansi en pau. 
 
La Ventureta va ser la primera veïna que vàrem entrevistar, 
podeu consultar el text íntegre al butlletí núm. 12, de juliol del 
2010.  
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SORTEIG VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL 
 

El dimecres 17 d’octubre a les 19h, al C/escoles, 13, tindrà lloc el sorteig d’adjudicació de 
les 7 vivendes de protecció oficial construïdes per l’ajuntament de Bolvir. L’Agència Catalana 
de l’Habitatge ja ha publicat la llista provisional dels admesos, i en breu sortirà la definitiva. 
Molta sort a tots els inscrits!!!!!  
Esperem comptar amb la vostra participació en un dia tan especial per aquests veïns i així 
podreu aprofitar també per visitar els pisos, abans que els afortunats hi entrin a viure!!! 

 
 

APARELLADOR MUNICIPAL 
 

Per motius personals l’aparellador el Sr. 
Gerard Carreras Porta, ha deixat de 
treballar com arquitecte tècnic de 
l’ajuntament. Aprofitem per felicitar-lo 
per les tasques realitzades i desitjar-li 
molt sort en la seva nova trajectòria 
professional. En el seu lloc ha entrat el Sr. 
Josep LLuís Sánchez Moreno que 
juntament amb l’arquitecte municipal el Sr. 
Jordi Puig Batalla, s’encarreguen de 
gestionar els temes tècnics  relacionats 
amb urbanisme de l’Ajuntament de Bolvir. 

 

 
 
 

APROVACIÓ PROJECTE BÀSIC PPU-BOL-2 (ÀREA D’ACTIVITAT ECONÒMICA)

En el darrer Ple de data 15 de setembre, 
es va aprovar entre d’altres la creació 
d’una àrea d’activitat econòmica. 
 
L’àrea es troba ubicada al peu de la N-260 
PK (184,2), la zona a desenvolupar és 
propietat dels germans Colomina i del Sr. 
González. 
 
La zona podrà encabir un màxim de 16 
naus, per a ús industrial i comercial amb 
una parcel·la destinada a equipament 
públic, així com les corresponents zones 
verdes, per esbarjo i lleure. Aquesta àrea 
d’activitat econòmica es troba limítrof 
amb el ja construït Centre de Manteniment 

de Carreteres del Ministerio de Fomento, 
compartint els accessos. 
 

 
 
Plànol de l’Àrea d’activitat econòmica
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DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA 

 
En el Ple de l’ajuntament del passat 15 de setembre, Endavant Cerdanya va presentar la  
Moció de Declaració d’Independència del Principat de Catalunya, es va votar i per unanimitat 
dels assistents es va aprovar el text que es transcriu a continuació: 
 

DECLARACIÓ D'INDEPENDÈNCIA DEL PRINCIPAT DE  CATALUNYA  
 

Per la present, ens adrecem al Parlament del Principat de Catalunya, en general, i a tots els seus grups 
parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi a tots els efectes la completa 
sobirania nacional del territori del Principat de Catalunya i iniciï el procés per declarar i constituir 
l’Estat català lliure i sobirà, democràtic i social.  
En la consulta popular democràtica duta terme el 13 de desembre de 2009, els veïns va expressar el 
seu sentiment majoritari a favor de la independència de Catalunya, amb el 82,96 % dels vots a favor, 
amb una participació del 42,45 %, i amb la capacitat d'enginy i d'organització suficient per dur a 
terme quelcom que no s'havia fet abans.  
Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present així com a declarar el municipi de Bolvir 
com a territori català lliure i sobirà i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació 
legalment aplicable, la normativa i la jurisprudència d’ús actual s’estableixin com a provisionalment 
vigents i siguin d’aplicació en tant no s’oposin a la sobirania del poble de Catalunya. 
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateixen els veïns i 
veïnes de Bolvir i, per extensió, de tot el poble català com a conseqüència de la seva pertinença al 
Regne d’Espanya. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 622.882 persones, el 20% de la població es troba al 
llindar de la pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal 
suposa 16.000 milions d’euros anuals per Catalunya i, localment, a Bolvir, 4.000.000,00 d’euros anuals.  
És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país, que cal actuar amb fermesa i en defensa dels 
interessos col·lectius, generant un clima de confiança i esperança pel poble català. El Regne d’Espanya 
ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a 
garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el “Banco de 
España” en primer lloc. És un estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar.  
Al mateix temps, ha incomplet de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el Govern de 
la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis als seus ciutadans i posant en descrèdit 
internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els 
desequilibris creats per l’espoli, insostenible, que pateix el poble català i que desvia cap a Espanya uns 
recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis públics de la Generalitat i dels 
ajuntaments.  
A més, ara, des del Govern Espanyol, s’estan promovent grans canvis legals que atempten contra 
l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que 
aquest presta al conjunt de la seva població.  
Sense oblidar l'intent d'arraconament cultural, social i econòmic que el Regne d'Espanya, acollint-se al 
dret de conquesta, ha sotmès al poble català durant gairebé 300 anys. 
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el 
llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.  
És per tots aquests motius, però principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes de 
Bolvir, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de 
cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa 
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de les classes treballadores, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments 
històrics que ens està tocant viure.  
Avui, quan el poble de Catalunya ha parlat i s’ha expressat amb total claredat, convocant la 
manifestació de demà 11 de setembre, i per tots aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS:  
 

1. Declarar Bolvir territori català lliure i sobirà. 
2. Declarar al veïns i veïnes de Bolvir moralment lliures de lleialtat a la Corona borbònica i als 

seus símbols. 
3. Instar al Parlament de Catalunya a declarar que el Principat de Catalunya és, i ha de ser per 

Dret, Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions que els demés Estats 
Independents del món. 

4. Instar al Parlament de Catalunya a que, conjuntament amb els Ajuntaments catalans, 
assumeixi la completa sobirania nacional del territori del Principat de Catalunya, valorant 
consultar a la ciutadania, per la via de referèndum, i iniciï el procés per declarar i constituir 
l’Estat català, abans de l'11 de setembre del 2014. La legislació legalment aplicable, la 
normativa i la jurisprudència d’ús actual seran vigents mentre el Parlament de Catalunya no 
realitzi  les actuacions demanades en aquesta Declaració  i en tant no s’oposin a la sobirania del 
poble de Catalunya.   

5. Instar a constituir immediatament, aquest mateix any 2012, un Govern d’unitat nacional, de 
transició a la independència, que prepari totes les estructures institucionals necessàries de 
l’Estat català, Seguretat Social, Energia, Seguretat interior, Afers Exteriors i les demés que 
resultin essencials per a l’establiment ferm de l'Estat català. 

6. Instar a que aquest Govern d'unitat nacional estigui integrat per les forces polítiques 
parlamentàries que estiguin disposades a obrir el procés d'independència, les forces polítiques 
extraparlamentàries amb rellevant representació municipal i persones independents rellevants 
del moviment per la independència. 

7. Instar a que aquest Govern d’unitat nacional creí els corresponents registres civils, 
mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia que assumeixi la recaptació 
íntegra de tots els tributs i cotitzacions socials, posant fi a l’espoli fiscal espanyol, i destinant 
els nostres recursos a la reversió de les retallades i a polítiques actives de foment de 
l’economia productiva, de polítiques socials avançades, i a la  recuperació de la dignitat i el 
benestar de tot el poble català;  d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el 
finançament dels serveis i institucions públics; la constitució immediata d’una administració 
fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres i a que iniciï immediatament 
les negociacions amb la comunitat internacional per al reconeixement de l’Estat català, amb 
especial orientació vers la ONU i la Unió Europea de la qual en som ciutadans avui. 

8. Instar a que aquest Govern d’unitat nacional que acordi, amb caràcter immediat les mesures 
que cregui convenient que ordenin la transició fins a la constitució formal de l’Estat Català i, en 
especial, les següents: 
• Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, 

l’estelada. 
• Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions 

que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica 
catalana. 

• Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a 
realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya. 

• Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia laborable. 
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• Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió Europea, si 
ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic. 

9. Crear l’Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans per a estendre i difondre aquesta 
Declaració a la resta de comunitats integrants de la Nació Catalana a fi de preservar-ne la 
seva unitat i identitat com a poble.  

10. Instar les institucions internacionals a l'inici de converses amb una representació dels 
municipis declarats lliures i sobirans, pel reconeixement de la voluntat del poble català 
d'esdevenir, per Dret, un Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions que els 
demés Estats Independents del món, mentre que el Parlament de Catalunya no hagi assumit la 
sobirania nacional. Una vegada assumida la sobirania per part del Parlament, si es considera 
convenient, els representants dels municipis podran formar part de la representació catalana 
en les negociacions internacionals.  

11. Demanar l’empara al Govern de Generalitat, al Parlament del Principat de Catalunya, així 
com a les institucions internacionals, davant dels possibles i previsibles obstacles i 
impediments que pugui provocar l’Estat espanyol, per poder mantenir i preservar la ‘Declaració 
de Sobirania del territori municipal’ i l’activitat dels seus càrrecs electes.  

12. Des de l’Ajuntament de Bolvir, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’estat espanyol, 
per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, 
el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món. 

13. Fer arribar la present Declaració d’Independència al poble català i a totes les associacions 
civils, especialment a l’Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural, per a què 
difonguin i expandeixin aquesta Declaració d’Independència, i que estiguin al nostre costat en 
la defensa d’aquesta decisió presa per la majoria dels representants del Ple, elegits 
democràticament pel poble d’Bolvir.  

14. Notificar la Declaració d’Independència a l’Associació de Municipis per la Independència, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, 
per tal que ho comuniquin als seus municipis adherits. 

15. Posar aquesta Declaració d'Independència en coneixement de: 
 
• El President de la Generalitat de Catalunya,  Molt Honorable senyor Artur Mas i 

Gavarró;  
• La Presidenta del Parlament de Catalunya, Molt Honorable senyora Núria de Gispert i 

Català; 
• Els diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya; 
• Els diferents Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats; 
• El President de la Comissió Europea, senyor José Manuel Durão Barroso; 
• El President del Parlament Europeu, senyor Martin Schulz; 
• El Secretari General de les Nacions Unides, senyor Ban Ki-moon, i 
• La resta d'institucions internacionals afectades, 

            per a l'inici dels tràmits detallats anteriorment i sol·licitant-los empara.   
16. Posar en coneixement de tots els municipis aquesta Declaració d'Independència per tal que 

valorin la possibilitat de donar-li recolzament, fent-nos costat en aquest camí que ara iniciem i 
demanant a tots aquells que es declarin 'territori català lliure i sobirà' que ens ho facin saber 
per poder-nos organitzar i fer aquest camí conjuntament. 
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CONCURS DE PROJECTES PER LA SELECCIÓ D’UNA PROPOSTA 
URBANÍSTICA EN EL SECTOR PROPER AL POLIESPORTIU I PISCINA 
MUNICIPAL    
 
L’objecte d’aquest concurs de projectes és 
la selecció de la millor proposta per a 
posteriorment desenvolupar el projecte 
d’ordenació (Pla Parcial) urbanística  del 
Sector PPU-BOL-1-Bolvir. 
 

Aquesta proposta ha de resoldre de 
manera harmònica, amb les preexistències, 
les necessitats derivades de l’àmbit 
pròpiament urbà del poble de Bolvir, tant a 
nivell de les noves construccions, 
equipaments com d’espais lliures. 

El sector que en forma part, és una 
important extensió de sòl, discontinu, amb 
una superfície total de 67.431,00 m2 (6,74 
Ha), format pels tres àmbits pintats en 
girs en el plànol adjunt, ubicats al nord, al  
centre del nucli, limitat pels carrers de les 
Escoles i el camí Ral, i a l’est, a l’àmbit 
anomenat  Pla  de  l’Areny  fins  el  Torrent 
dels Llossers. 

 
De les 25 empreses licitadores 
presentades han quedat finalistes del 
concurs les  5 que s’indiquen seguidament. 
Aquests arquitectes hauran de presentar  
les seves propostes, les quals quedaran 
exposades al Local Social de Santa Cecília 
des del proper 8 de desembre fins el 6 de 
gener de 2013. 

 
ARQUITECTES ASSOCIATS URBANISME & PAISATGE JORDI ROMERO & ASSOCIATS S.L.P. 
ESPINET-UBACH ARQUITECTES I ASSOCIATS S.L.P. & ESPAI ITER ARQUITECTURA S.L.P. 
ESTANISLAU ROCA, ARQUITECTE & ASSOCIATS S.C.P. 
URBEG URBANISME I ENGUINYERIA GURRERA I ASSOCIATS S.L.P. 
EFA ARQUITECTES EDUARD FENOY I ASSOCIATS S.L.P. 
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ADJUDICACIÓ OBRES CENTRE D’INTERPRETACIÓ D’”EL CASTELLOT” 
 
Tal i com us varem informar en el passat butlletí, a la licitació per les obres de 
construcció del centre d’interpretació d’”El Castellot”, s’hi varen presentar 9 
empreses, i el resultat de l’adjudicació ha estat: 
 
LOT OBRA EMPRESA IMPORT CONTRACTE 
1 Obra Civil COBRA INSTALACIONES Y 

SEVICIOS S.A. 
453.311,01 € IVA INCLÒS 

2 Instal·lació AGEFRED S.A. 263.794,04 € IVA INCLÒS 
 
Aquesta actuació està cofinançada per la Generalitat i el FEDER Catalunya 2007-
2013, Eix 4 (desenvolupament local i urbà) resolució GRI/2798/2011, de 24 de 
novembre, programa Viure al Poble Més. I com es pot veure a les fotografies, en data 
24 de setembre es van iniciar les obres. 
 

   
 

OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA  
I DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 

 
Actualment en les obres s’estan executant les cobertes de tot l’edifici. S’han realitzat els 
fonaments, la xarxa d’evacuació d’aigües, la solera, i tota l’estructura suportant. També s’han 
iniciat els treballs del ram de paleta corresponents a les divisòries interiors de l’edifici. 
Properament començaran els treballs dels tancaments pel que fa a les façanes.  
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FESTA D’ESTIU  
 
El passat dissabte 4 d’agost, va començar la festa amb la cursa de BTT’s, i tot seguit, a la 
plaça Major, va tenir lloc la V Trobada de Puntaires, en acabar es va fer l’entrega de premis 
de la cursa amb els resultats següents:  
 

 

FELICITATS A TOTS ELS 
PARTICIPANTS ! 

 
En acabar l’alcalde va presidir la inauguració de les obres de soterrament de serveis  dels 
carrers Antoni Elies i Camp de l’Areny.  
 
A les 5 de la tarda davant de la Font del Torrent dels Agustins festa de l’escuma i a les 6 a 
la Plaça Major espectacle infantil. 
 
Al vespre en el marc de la trobada d’acordionistes del Pirineu, van actuar “Tapia i Leturia” 
(Euskadi) i R. Lucanero, D. Candellori i F. Tesei (Itàlia). 
  
Durant tot el cap de setmana hi varen haver diferents partits, torneig i sessions esportives 
al Poliesportiu municipal. 
 

            

 ANYS 
CATEGORIA 

NÚM. 
INSCRITS 1ER CLASSIFICAT 2ON CLASSIFICAT 3ER CLASSIFICAT 

1 0-3 12 MARTÍ COSTA CASTELLS BALMA ROMEU TARRIÓ MARC BOSCH MARTÍNEZ 
2 4-6 18 JAN GUÀRDIA GÓRRIZ MARC BORRERO PORTA DANI SOLER VILLERO 
3 7-9 20 ADRIÀ JANA JOFRE ASENSIO ARNAU BAQUÉ AMAT 
4 10-12 26 ARNAU GARCIA DARNACULLETA MARC MAURELL VALERO GERARD MARTINEZ 
5 13-15 26 JOAN FANÀS TASIAS ROGER TOLL BOSCH RICARD CALVO 
6 16-19 6 MATEU SERRACLARA CAROL ROC PONT FALOMÍ BERNAT FALOMÍ 
7 = < 20 MASC. 24 JORDI RUIZ CAÑELLAS JORDI TEMPORAL BASSA JOE ESTEBAN FELIU 
8 = < 20 FEMENÍ 1 AGNÈS FONT MUNILL     

 TOTAL INSCRITS 133 
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LES NITS DEL CINQUÈ  

CICLE DE JAZZ 
                                

Ja fa uns anys que les activitats culturals i 
lúdiques d’una colla de pobles del nostre 
país, així com concentracions vocals, 
musicals i altres singularitats han propiciat 
en moltes ocasions que hom les relacioni 
amb el nom de la vila o del poble que les ha 
creat i potenciat.  
 

Uns exemples serien: Calella de Palafrugell 
amb les havaneres, Espinelves amb la fira 
nadalenca de l’avet, Can Toni Gros amb el 
Festival Internacional de Música, La Bisbal 
d’Empordà amb les seves diverses 
terrisses, l’Aquelarre de Cervera, Cerdan-
yola del Vallès amb el seu festival de blues, 
etc. 

En el nostre cas ens encoratja el fet de 
comprovar l’augment d’espectadors que any 
rere any assisteixen al Cicle, amb criteri 
jazzístic, cosa que ens obliga a mantenir la 
qualitat de la nostra proposta anual. 
 
No ens estranya que la frase “El jazz de 
Bolvir” s’escolti a l’arribada de l’estiu com 
a sinònim d’unes vetllades de bona música 
del gènere durant el mes d’agost. 
 
Enguany la meteorologia ha estat del tot 
favorable, així hem pogut celebrar tot el 
Cicle, constituït per quatre concerts a 
l’aire lliure de la plaça Major, on hem 
gaudit de la música que ens ha ofert la 
SANDY RIVER JAZZ BAND, L’ANDREA 
MOTIS en format de quartet i el pianista 
IGNASI TERRAZA amb la vocal SUSANA 
SHEI-MAN i les divertides, originals 
DIVINAS amb un molt bon suport musical . 

 
L’extensió del present butlletí que 
òbviament ha de prioritzar els temes 
d’interès general per als bolvirencs en 
particular, respecte al jazz, considerem 
que els comentaris pormenoritzats dels 
quatre concerts ens ocuparien un espai 
més propi d’una revista especialitzada. Pels 
comentaris escoltats a posteriori estem 
molt satisfets de l’acollida que ha tingut 
aquesta cinquena proposta del  
“BOLVIRJAZZ” cosa que dona prestigi a 
uns i altres. 
 
Ens considerem molt satisfets de tot 
plegat i ens sentim estimulats a treballar 
per un futur cicle. El nostre desig és el de 
confeccionar una llarga historia estructura 
en capítols de grans nits de jazz.  
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CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA A L’ESGLÉSIA DE 
SANTA CECÍLIA  

 
 El passat 11 d'agost, el públic de Bolvir va poder gaudir d'un extraordinari recital de 
piano a quatre mans a càrrec dels pianistes Emilie Carcy i Matthieu Millischer. 
Aquest pianistes, ambdós concertistes i professors del conservatori de Perpinyà van 
interpretar obres de John Pitts, compositor contemporani que ha dedicat obres 
seves a aquest jove duo, així com obres de Schubert i Ravel, i una magistral trans-
cripció de la segona Rapsòdia de Franz Liszt, transcripció escrita per aquests dos 
pianistes, que dediquen gran part de la seva activitat pedagògica a transcriure obres 
de tot tipus per piano a quatre mans. Un concert que el públic de Bolvir va rebre amb 
molt entusiasme, ja que l’església sencera va acabar amb una "Standing ovation" pels 
dos pianistes. 
 
Un concert organitzat com cada any des del 2007 dins del marc del Festival 
Itinerant i Permanent "Les Clés du Classique", amb el suport de l'ajuntament de 
Bolvir.  
 
Més informació a la pàgina web del festival: www.lesclesduclassique.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lesclesduclassique.com/�
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V caminada popular 
Dimarts 11 setembre 

 
El passat 11 de setembre, per tal de celebrar la Diada Nacional de Catalunya, 
l’ajuntament va organitzar la V CAMINADA POPULAR, sortint de la plaça major a 
2/4  de 10 del matí, recorrent el camí de l’aigua i pujant fins el Castellot on es va 
hissar l’estelada amb el cant dels segadors, en acabar esmorzar a la Font de la Vall. 
 

   
 

30A DIADA DE CERDANYA 
 

 

 
Enguany, el municipi encarregat d’orga-
nitzar la Diada de Cerdanya ha estat 
Osseja, que durant el tercer cap de 
setmana de setembre va organitzar 
diversos actes de celebració. 
 
L’Ajuntament d’Osseja, ha passat el 
testimoni per la que serà trenta-unena 
DIADA DE CERDANYA al municipi de 
Porta. 
 
 
 

Aprofitem aquestes línies per felicitar a 
Osseja per l’organització i desitjar al poble 
de Porta molta sort cara a l’any vinent. 
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INCENDI DISSABTE 11 D’AGOST DE 2012  
 
 
 

Els incendis forestals han afectat diversos territoris de Catalunya en un estiu 
especialment complicat per l’alt risc existent. Especialment greus i complicats han 
estat els incendis que han patit a l’Alt Empordà, aprofitem aquestes línies per donar 
el nostre recolzament i ànim als veïns i a les institucions empordaneses. També 
agraïm enormement la tasca de les persones que han treballat i segueixen al peu del 
canó en la lluita contra els focs i gestionant el caos, arriscant la seva integritat: 
bombers, voluntaris de l’ADF, veïns, cossos de seguretat i pagesos. 
 
Pel que fa al nostre territori,  el dia 11 d’agost d’enguany va tenir lloc un incendi que 
va afectar els municipis de Bolvir, Ger i Guils de Cerdanya, amb la següent 
perimetrització afectada:  
           

  
                                                                                                                               GENCAT AGENTS RURALS 
 

Dades obtingudes a partir de la reclassificació del mapa de cobertes del sòl del 2005-2007 (CREAF-DMAH) 
PERIMETRITZACIÓ INCENDI FORESTAL  
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LA NOVA ESCOLA DE SANTA CECÍLIA 
 
SI VOLS UNA ESCOLA TRANQUIL·LA, AMB UN AMBIENT FAMILIAR I 
PROPER, AQUESTA ÉS LA TEVA ESCOLA!!  
 
L’escola Santa Cecília és una escola 
rural, pública i amb un nombre 
d’alumnes més reduït. Així doncs, 
propiciem la interacció entre alumnes 
de diferents nivells, cursos i edats i 
entre mestr@ i alumn@. D’aquesta 
manera els alumnes s’enriqueixen i 
aprenen els uns dels altres. 

 

 
 
El curs 2012-13,  s’inaugurarà una nova escola amb escola bressol a Bolvir, que s’està 
construint al costat del poliesportiu. 
 
Els alumnes matriculats a aquesta escola gaudiran   
d’unes bonificacions en: 

• material escolar 
• transport 
• menjador 
• permanències (de 8h a 9 i de 17h a 19h) 
• prioritat en el casal d’estiu 

 
L’Ajuntament de Bolvir vol portar a bon port aquest  projecte de l’escola i la llar 
d’infants, ja que l’escola  és la vida del poble. Per la qual cosa donarà el màxim suport 
a les famílies que matriculin els seus fills en aquesta nova escola. 
 
QUÈ FEM A L’ESCOLA? 
 
Els PRINCIPIS METODOLÒGICS de la nostra escola són : 
● Atenció individualitzada: utilitzem mètodes de treball propers i a la mida de cada 
alumne. 
● Atenció a la diversitat: permet respectar els ritmes de treball i d’aprenentatge de 
cada alumne. 
●  Noves tecnologies: La utilització de les TIC i dels recursos multimèdia des de P-3 
(pissarra digital, ordinador...). 
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● Globalització: Es treballen els continguts curriculars partint del seu entorn i 
realitat més propera potenciant l’aprenentatge significatiu. 
● Flexibilitat: es treballa d’una manera lliure dins d’una organització pautada 
(agrupaments d’alumnes, d’espais, materials,...). 
● Hàbits: es treballa molt l’autonomia, la responsabilitat i els hàbits de treball.  
- A la nostra escola disposem dels equipaments i serveis següents: 
 
Aula d’informàtica 
Biblioteca 
Servei de menjador 
Atenció psicopedagògica 
Servei de logopèdia 
 
LA ZER CERDANYA 
 
L’escola Santa Cecília de Bolvir forma 
part de la ZER Cerdanya. La ZER és una 
agrupació d’escoles petites (Santa 
Cecília de Bolvir, Santa Coloma de Ger i 
Jaume I de Llívia). Es segueix el 
mateix projecte educatiu i es 
comparteixen mestres especialistes: el 
mestre de música, el mestre d’educació 
especial, mestre de llengües 
estrangeres i mestre d’educació física. 

Un cop a la setmana ens trobem les 
tres escoles, és el dia d’interzona. Els 
alumnes s’agrupen per cursos i es 
treballen àrees curriculars com llengua, 
anglès, música, educació física i el 
projecte filosofia 3/18. També amb els 
alumnes de ZER fem excursions 
culturals, colònies, setmana blanca, 
piscina, Festes de ZER, Pla Català de 
l’esport... i molt més. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per més informació:  
Escola Santa Cecília 
Tel:972 895055  
Email:b7004888@xtec.cat  

         Mestres Escola Santa Cecília 

Tel:972%20895055�
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ESCOLA BRESSOL L’ORENETA

Durant aquest estiu, les mames i els 
papes ens anaven dient: “Aviat anireu a 
l’escola bressol, us ho passareu molt 
bé, i aprendreu moltíssimes coses! Ja 
ho veureu”. Alguns ja havíem anat a 
altres escoles, i ja sabíem a què es 
referien, però d’altres no, i ens 
preguntàvem: “Què serà això de la llar 
d’infants??”.  
 
Per fi, ha arribat el dia 12 de setembre! Els papes i les mames han carregat el cotxe 
ben ple de bolquers, bosses de roba, motxilles... “Però... on anem???”. 
Finalment, arribem a l’escola, i allà ens esperen l’Olga i la Mar, que són les nostres 
mestres. Estan molt i molt contentes perquè ja tenien ganes de coneixe’ns i perquè, a 
més a més, avui mateix estrenen escola!!  
 
Els primers dies, alguns nens i nenes 
ens enyoràvem del papa i la mama i 
ploràvem una mica! D’altres no! D’altres 
hem arribat contents des del primer 
instant!!!! 
 
I ara que ja ens coneixem tots una 
mica, i que ja ens hem adaptat més o 
menys a aquesta nova situació (a 
l’escola, a les mestres, als altres nens i 
nenes, als horaris...), ja venim tots més 
contents i amb ganes de quedar-nos i 
de posar-nos a jugar! Penseu que tot 
era nou per nosaltres el primer 
dia....uuuufffff  

            
    

           

 
Al cap d’uns dies de començar, també hem conegut a l’Ana. Ella ve cada matí molt 
d’hora (8-9h), i torna a les tardes (17 a 19h). Així, els papes i les mames que ho 
necessiten, ens poden deixar més estoneta a la llar d’infants. 
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La nostra escoleta es diu L’Oreneta. Allà hi juguem, cantem, escoltem contes, pintem, 
ens fan massatgets, celebrem festes... Uii, que bé que ens ho passem! Dia rere dia, 
també ens anem fent més autònoms. I, a més, estem fent nous amics i amigues!!!  
 
Però, sabeu què? Doncs que tenim molta sort, perquè aviat anirem al que serà la 
nostra escoleta definitiva, una escola bressol que serà molt bonica, i que uns senyors 
fa molts dies que estan construint.  
 
Ara que ja us hem explicat una mica sobre nosaltres, si algun dia voleu venir-nos a fer 
una visita, estarem encantats de rebre-us a la nostra escola on, poc a poc, ens anirem 
fent grans i anirem descobrint el món que tenim davant! 
 

“Tenim somnis per molta estona i horitzons per descobrir, i il·lusió per fer-ho, amb la 
seguretat que això és el que, amb una mirada senzilla i neta, ens demanen els infants des del 

primer moment” (Marta Mata, 2005) 

Escola Bressol L’Oreneta. Olga i Mar. 

   

ESCOLA BRESSOL BOLVIR CONTRACTACIÓ 
 

Per poder iniciar el curs al mes de setembre, 
s’han habilitat 2 sales a l’escola municipal de 
Santa Cecília per encabir els 15 nens de l’escola 
bressol. Quan  estigui acabat el nou 
equipament, que esperem que sigui l’inici del 
2013, es farà el trasllat dels nens i nenes tant 
de l’escola municipal com de l’escola bressol.  
 
Les mestres responsables que s’han contractat 
són la Sra. Olga Garcia Constela  i la Sra. Maria 
del Mar Dinares Montseny. Us desitgem molta 
sort, i molta paciència, en aquesta nova etapa!!!! 
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De l’Hemeroteca en destaquem: 

Dijous, 20 de Setembre del 2012/Regió7 

 

 ara.cat                             Dissabte 15 de setembre de 2012 

 

Vuit pobles ja s'han declarat "territori 
català lliure de la jurisdicció espanyola"  

Bolvir, a la Cerdanya, ha estat el darrer 
municipi d'aprovar la moció que va 
començar a Sant Pere de Torelló 

ACN  Bolvir | Actualitzada el 15/09/2012 
19:36  Bolvir (Cerdanya) 

Bolvir, a la Cerdanya, s'ha declarat "territori català lliure de la jurisdicció espanyola", i ja 
són vuit els pobles catalans que s'han apuntat a aquesta nova onada d'actes simbòlics de 
sobiranisme, que va començar a Sant Pere de Torelló.  

La moció, que s'ha aprovat aquest dissabte al ple ordinari de Bolvir, converteix el poble en el 
primer municipi del Pirineu que es declara territori català lliure. La moció s'ha aprovat per 
majoria absoluta amb els vots a favor dels cinc regidors d'Endavant Cerdanya. Els dos 
regidors de CiU no han assistit al ple al·legant motius personals i professionals, 
respectivament. El text també insta el Parlament a proclamar unilateralment la 
independència.  
 
L'alcalde del municipi, Bartomeu Baqué, ha afirmat que aquesta declaració s'ha reforçat 
després de la multitudinària manifestació de la Diada, tot i que des del passat dilluns 10 al 

http://webspobles.ddgi.cat/sites/bolvir/default.aspx�
http://www.ara.cat/especials/onzesetembre2012/Sant-Pere-Torello-es-declara-territori-catala-lliure_0_767323421.html�
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tauló d'anuncis de l'Ajuntament de Bolvir s'informava de la celebració del ple ordinari aquest 
dissabte i que s'hi discutiria la moció, per tant, no s'ha pres la decisió de votar el text 
després de l'Onze de Setembre. Això sí, la marxa i les seves conseqüències polítiques han 
donat "encara més sentit" a l'acte previst, afegeix Bagué. 

L'alcalde creu que, abans, CiU "feia allò de fil blanc i fil negre", però ara entén que el 
president Mas "es va mullar bastant" després de la manifestació. Per tant, segons Bagué, ara 
té més sentit que tothom prengui iniciatives com la que s'ha pres aquest dissabte al seu 
municipi. 

Amb la declaració de Bolvir, ja són vuit els pobles catalans que han aprovat iniciatives 
similars. Va obrir la veda Sant Pere de Torelló i s'hi han afegit Calldetenes, Cervià de les 
Garrigues, Marçà, la Bisbal del Penedès, Premià de Dalt, Arenys de Munt i, ara, Bolvir. 

 

Diumenge, 16 de Setembre del 2012/Regió 
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Dimarts, 2 d’Octubre del 2012/Regió7 
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H O R A R I  P O L I E S P O R T I U  D E  B O L V I R  

2 0 1 2  –  2 0 1 3  

o  No podran accedir al poliesportiu els menors de 12 anys sinó els acompanya un adult que se’n responsabilitzi. 
o Els menors de 12 anys que siguin socis/es del poliesportiu podran accedir al recinte sense anar acompanyats d’un adult. 

 HORARI POLIESPORTIU PONT OCTUBRE 

 
11.30H 

 
 
 

13.30H 
 

16.30h 

DIMECRES DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 
 ACTIVITAT DIRIGIDA  

11.45h a 13.15h 
 

ACROBÀCIA 
CIRC 

GIMNÀSTICA 
GENT GRAN 

 
        11.30h A 13:30h i de     
17.00h a 20.00h 

 
Ús lliure de la instal·lació sota 

la responsabilitat dels 
usuaris/es 

 
Àrea per a jugar a futbol, 

bàsquet, bàdminton i d’altres 
 

ACTIVITAT DIRIGIDA  
18.00h a 19.30h 

 
ACROBÀCIA 

CIRC 

 
        11.30h A 13:30h i de     
17.00h a 20.00h 

 
 
 
 

Ús lliure de la instal·lació sota 
la responsabilitat dels 

usuaris/es 
 

Àrea per a jugar a futbol, 
bàsquet, bàdminton i d’altres 

 
 

17.30h  
TALLER DE CIRC 

ACROBÀCIA 
INFANTIL i JUVENIL 

MULTIESPORT 
INFANTIL I JUVENIL 

(Vòlei, Bàdminton, Beisbol, 
Tennis, etc) 

19.00h PILATES GIMNÀSTICA 
MANTENIMENT 

20.00h  
 
 

ENTRENAMENT GRUP DE CIRC i ACROBÀCIA 
 

 

22.00h 

 
 

BÀDMINTON 
TENNIS TAULA 

 

 
 

BÀDMINTON – TENNIS 
TAULA 

LLIGA TENNIS TAULA 
CERDANYA 

 

HORARI 12 OCTUBRE 13 OCTUBRE 14 OCTUBRE 

10:30 H-11:30H 10:30 H A 13:30H 

POLIESPORTIU OBERT PER A ÚS 

LLIURES DEL PÚBLIC (1,50 € INFANTS 

2,00€ ADULTS 1,00 € ACOMPANYANTS)  

PARTIT DE FUTSAL PETITS (FINS 10 

ANYS) 

 

11:30H-12:30H  PARTIT DE FUTSAL PETITS (D’11 A 15 

ANYS) 

I PEDALADA POPULAR BOLVIR 2012 

12:30H-13:30H PARTIT FUTSAL SÈNIORS (A PARTIR 

DE 16 ANYS) 

17:00H-18:30H TALLER CIRC I ACROBÀCIA 

(2.50€ PER PARTICIPANTS) 

TALLER CIRC I ACROBÀCIA 

(2.50€ PER PARTICIPANTS) 

17:00 H A 20:00 H 

POLIESPORTIU OBERT PER A ÚS 

LLIURES DEL PÚBLIC (1,50 € 

INFANTS 2,00€ ADULTS 1,00 € 

ACOMPANYANTS) 

 

18:00H-21:00H I TORNEIG DE TENNIS TAULA BOLVIR 

2012 

(3,00€ PER PARTICIPANT) 

I TORNEIG DE TENNIS TAULA BOLVIR 

2012 

(3,00€ PER PARTICIPANT) 
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US RECORDEM QUE APARTIR DEL DILLUNS 2 D’OCTUBRE TOTES LES URGÈNCIES QUE AFECTIN LA POLICIA I 
BOMBERS DE LA GENERALITAT HAUREU DE MARCAR EL 112 ! 

EMPRESES DEL MUNICIPI 
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 I POLÍCIA GENCAT 112 
URGÈNCIES MÈDIQUES 061 
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 

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  


	Els alumnes matriculats a aquesta escola gaudiran
	d’unes bonificacions en:
	 material escolar
	 transport
	 menjador
	 permanències (de 8h a 9 i de 17h a 19h)
	 prioritat en el casal d’estiu
	L’Ajuntament de Bolvir vol portar a bon port aquest  projecte de l’escola i la llar d’infants, ja que l’escola  és la vida del poble. Per la qual cosa donarà el màxim suport a les famílies que matriculin els seus fills en aquesta nova escola.
	QUÈ FEM A L’ESCOLA?
	Els PRINCIPIS METODOLÒGICS de la nostra escola són :
	● Atenció individualitzada: utilitzem mètodes de treball propers i a la mida de cada alumne.
	● Atenció a la diversitat: permet respectar els ritmes de treball i d’aprenentatge de cada alumne.
	●  Noves tecnologies: La utilització de les TIC i dels recursos multimèdia des de P-3 (pissarra digital, ordinador...).
	● Globalització: Es treballen els continguts curriculars partint del seu entorn i realitat més propera potenciant l’aprenentatge significatiu.
	● Flexibilitat: es treballa d’una manera lliure dins d’una organització pautada (agrupaments d’alumnes, d’espais, materials,...).
	● Hàbits: es treballa molt l’autonomia, la responsabilitat i els hàbits de treball.
	Vuit pobles ja s'han declarat "territori català lliure de la jurisdicció espanyola"


