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Tornem a estar a prop del fi d’any, des de l’ajuntament seguim treballant al màxim 
pel bé del poble malgrat les dificultats econòmiques, assumint deutes amb diners 
municipals per manca d’assumpció de responsabilitats d’altres administracions. 
Tanmateix, els projectes importants de la present legislatura segueixen el seu curs. 
 
Agraïm l’esforç de les persones que treballen a l’ajuntament i que altres 
administracions, legislen per minvar els seus ingressos amb retallades del sou i la 
supressió de la paga de Nadal, extrem aquest que malauradament no afecta amb la 
mateixa virulència als càrrecs electes. 
 
Us desitgem unes BONES FESTES i que l’any nou serveixi per tirar endavant les 
actuacions necessàries per aconseguir un país sobirà.     
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Lamentem la defunció del Sr. Pere 
Girvés Ribot, que va tenir lloc el dia 

7 de novembre de 2012. 
 

D    
 

EXPOSICIÓ DE 4 PROJECTES PER L’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA DE L’ENTORN DEL POLIESPORTIU I LA 

PISCINA 
 

UBICACIÓ: CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA 
 

HORARI DE VISITES - FINS EL DIVENDRES 4 DE GENER DE 2013 
 

DE DILLUNS A DIVENDRES LABORABLES DE 8:00 H A 15:00 H (AVISAR A 
L’AJUNTAMENT) 

 
 

DISSABTES DIUMENGES 
DE 17:00 H a 19:00 H 

 
DE 12:00 H A 14:00 H 

 
(25, 26 DE DESEMBRE, 1 DE GENER, TANCAT) 

 
Sol·licitem a tots els veïns de 
primera i segona residència, llogaters 
d’habitatges o comerços i profes-
sionals del món de l’ urbanisme i 
l’arquitectura que participin, dipo-
sitant el seu vot a l’urna instal·lada 
a tal efecte, manifestant l’ordre de 
preferència dels 4 projectes expo-
sats. 
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El passat 15 d’octubre el Ple per unanimitat va aprovar els pressupostos que regiran la 
Corporació per aquest proper 2013, donat que no s’han presentat al·legacions durant el període 
d’exposició pública, resten aprovats definitivament i es publicaran al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 

 
 

RESUM PER CAPITOLS   
  2013 
OPERACIONS CORRENTS  
CAPITOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES 742.500,00 
CAPITOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 90.000,00 
CAPITOL 3 - TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS 205.900,00 
CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 139.000,00 
CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 82.924,00 
OPERACIONS DE CAPITAL  
CAPITOL 6 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 54.700,00 
  
TOTAL INGRESSOS 1.315.024,00 
  

 
RESUM PER CAPITOLS    
     2013 
OPERACIONS CORRENTS    
CAPITOL 1 - DESPESES PERSONAL   247.300,00 
CAPITOL 2 - DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 502.899,00 
CAPITOL 3 - DESPESES FINANCERES   90.000,00 
CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 81.400,00 
OPERACIONS DE CAPITAL      
CAPITOL 6 - INVERSIONS REALS   393.425,00 
      
TOTAL DESPESES       1.315.024,00 
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L’ENTREVISTA  
SEGUINT AMB LES PETITES HISTÒRIES DEL POBLE DE BOLVIR EN AQUEST 
BUTLLETÍ ENTREVISTAREM A LA PEPETA MEYA RAVETLLAT, LA PEPETA DE CAL 
XANXO  
 

 
 
Quan vàreu néixer?  
 
Vaig néixer el dia 5 d’agost de 1923, a Cal 
Seus de Tartera, sóc la quarta de set 
germans. 
 
L’any 1930,  quan jo tenia 7 anys,  ens en 
varem anar a viure a Vilallobent al Mas d’en 
Bertranet, ons ens hi vam estar 14 anys. 
 
Què en recordeu de la vostra infantesa?   
 
Recordo que quan tenia 7 anys ajudava a la 
mare a cuidar els germans més petits, que 
eren el Lluís i la Lola. 
 
A partir dels 9 anys vaig començar a anar a 
l’escola amb el Sr. Salvador Sindreu a 
Vilallobent. 
 
Durant la guerra el mestre va ser 
substituït pel Sr. Miquel Formentí que era 
comissari de la República.  
 
El dia  24 de desembre de l’any 1937, els 
de la FAI van intentar assassinar el meu 

pare com a represàlia donat que hi havia 
germans meus que havien desertat cap a 
França, però gràcies a la intervenció de 
l’alcalde de Vilallobent,  quan estaven a 
punt d’executar-lo, ho va evitar. 
 
Dos dies després ens van expulsar de 
Cerdanya i acompanyar fins l’estació de 
Queixans, com que el pare tenia germans a 
Barcelona, ens n’hi varem anar havent-ho 
d’abandonar tot inclús els animals al seu 
destí. 
 
Tornarem el febrer de l’any 1939, un cop 
acabada la guerra, quan vam arribar a casa, 
se’ns ho havien endut tot, els animals que 
encara eren vius ens els van retornar tots.   
 
També recordo que a Vilallobent hi havia 
un hostal que es deia Ca la Pata i com que 
la propietària era francesa tenia una 
bandera de França penjada, llavors com 
que hi havia molta gent que s’escapava quan 
veien la bandera es pensaven que ja 
estaven a França i allà els detenien i els 
mataven. 
 
Van ser anys molt difícils. 
 
I de l’època de joventut que en recordeu?  
 
Quan tenia 16 anys, els diumenges anàvem 
a ballar al saló rosa, era molt divertit ja 
que al no haver-hi cotxes, ens reuníem tot 
el jovent i marxàvem tots caminant cap el 
ball, entre el veïns hi havia molta unió 
totes les famílies, ja que la majoria de 
famílies ens dedicàvem a la pagesia i 
tothom s’ajudava molt. 
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El dia 16 de febrer de 1947, amb 22 anys 
em vaig casar amb el Peret Formentí i 
Junoy, a Urús i vam anar amb el cotxe fins 
l’estació d’Alp i d’allí cap a Barcelona de 
viatge de nuvis. Més tard vaig tenir 2 fills, 
el Josep i el Bartomeu, el meu marit era 
fill d’All i estava d’arrendador a Cal 
Compte de Bolvir. 
 
En aquella època quan es casava, una noia 
del poble amb un veí d’un altre poble els 
joves, tallaven el carrer de sortida i així no 
podien sortir, fins que els hi pagaven el 
beure. 
 
Quan jo vaig arribar a Talltorta vivien unes 
54 persones, actualment en som 10. 
 
Trobo que abans la gent tenia més temps 
per parlar, els diumenges anàvem a missa al 
matí i per la tarda ens reuníem a la plaça a  
 

 
parlar, la gent ara s’ha tornat molt 
individualista. 
 
Recordo que per la festa Major de 
Talltorta, el primer diumenge de juny ens 
reuníem tota la família, 7 germans del meu 
marit i 7 germans per part meva, la festa 
es feia a sota Cal Salvador, es tallava un pi 
i es posava al mig de la plaça, un any el 
Ramon de Cal Salvador que era molt 
eloqüent i aficionat a fer discursos, va dir 
que si la Cerdanya era un moltó, Talltorta 
n’era el ronyó.     
    
A les festes majors abans moltes acabaven 
amb baralles dels veïns amb els dels pobles 
de l’entorn.  
 
Actualment visc a Talltorta i fruit dels 
meus 2 fills, tinc 6 néts i 2 besnétes, la 
Cristina de 10 anys i la Maria d’1 anyet. 
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RESULTAT A BOLVIR DE L’ESCRUTINI DE LES ELECCIONS DEL 25 DE 
NOVEMBRE AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2012 

 
 

CANDIDATURES VOTS 
OBTINGUTS 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) 139 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) (PSC) 6 

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I 
ALTERNATIVA (ICV-(EUiA) 

3 

SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDÈNCIA (SI) 8 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ 

(Esquerra-Cat Sí) 
37 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA 
D’ESQUERRES (CUP-Alternativa d’Esquerres) 

5 

ESCONS EN BLANC (Eb) 1 
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) 4 

PARTIT POPULAR (P.P) 21 
TOTAL 224 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

1.- Si circulem amb respecte i estacionem allà on ens toca, tots ens en  
     beneficiarem: ens mourem molt millor pel municipi. 

2.- Papers, xiclets i burilles ......tot cap a la paperera, així sempre tindrem els   
     carrers nets. 

3.- Quan sortim de nit, vigilem amb el soroll: a tots ens agrada descansar. 
4.- Per caminar sense sorpreses: passegem el nostre gos lligat, i recollim els     

     seus excrements del carrer. 
5.- Gaudim dels parcs i jardins: respectem les flors, les plantes i els arbres. 
6.- Volem un poble sense pudors: el carrer no és un lavabo públic! 
7.- Reciclem les escombraries i mai deixem les deixalles fora dels contenidors.     

Aviseu a l’ajuntament si algun està ple. 
8.- Respectem els bancs, papereres, fanals, jardineres, ..... 
9.- Els parcs infantils i les places són espais de joc per als més petits, i de           

     convivència per tothom. 

Per un Bolvir més 
cívic.... 
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OBRES CENTRE D’INTERPRETACIÓ D’”EL CASTELLOT” 
 

 
Les obres estan en fase de cimentació i estructura i restaran aturades un parell de 
mesos, en funció de la climatologia . 
 

    
 

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

 
Les obres continuen a bon ritme i si el temps ho permet s’espera que durant el primer 
trimestre del proper any es pugui realitzar el trasllat a la nova escola i llar d’infants.  
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FESTA DE SANTA CECÍLIA

Enguany varem celebrar la festa de Santa Cecília el divendres 23 de novembre, amb el sopar 
de caçadors al qual hi van assistir uns 90 veïns i es va iniciar amb un discurs per part de 
l’alcalde i de personal de l’ajuntament del pacte d’alcaldes (PAES), acord per tal de disminuir 
les emissions de CO2, en acabar el sopar es va fer una enquesta de participació als veïns.  Al 
dia següent es va celebrar el VI campionat de botifarra amb la participació de 32 parelles:   

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINA A FAVOR DE LA MARATÓ DE TV3 
 
Aprofitant el Pont de la Constitució, el dissabte dia 8 de desembre a les 21:30h es va 
celebrar la Quina de la Marató al Local Social amb l’assistència d’unes 120 persones, 
l’import de la recaptació enguany ha estat de 1.383,32 €.  
 

       
 
Moltes gràcies a tots els col·laboradors i participants! 
 

Parella Partides guanyades 
1r Joan Rodriguez i Jesus  Tobar 5/5 i 269 punts a favor 
2n Mercè Amat i Rosa Vivó 4/4 i 182 punts a favor 
3r Josep Vicens i Suso Diaz 4/4 i 172 punts a favor 
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SORTEIG VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL 
 

El dimecres dia 17 d’octubre a les vivendes de protecció oficial ubicades al carrer 
escoles núm. 13, es va procedir al sorteig dels pisos entre els titulars que prèviament 
ho van sol·licitar a l’oficina d’habitatge.   
 
El passat divendres dia 7 de desembre a la Capella de la Mare de Déu de l’Esperança 
va tenir lloc la signatura de contractes, l’entrega de claus i el sorteig del darrer pis 
que quedava per adjudicar. 
 

   
 
 

PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA (PUOSC) 
  
El proper dia 23 de gener acaba el termini per sol·licitar les subvencions que atorga 
la Generalitat pel proper quadrienni 2013-2016, per inversions en millora, i conserva-
ció d’infraestructures.  
 
Estem preparant 8 projectes, per subsanar diferents mancances del municipi. Les 
actuacions proposades són:  
 

- L’arranjament dels camins de Talltorta, 
- Un nou dipòsit d’aigua potable que completarà l’estructura actual, 
- L’arranjament i soterrament de serveis públics als carrers Castell, Escoles, 

Ciutadella i Agustí Manaut,  
- I l’adequació de la plaça de l’església de Santa Cecília. 
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Hola a tots i a totes!!! 

Ja han passat tres mesos i moltes coses han 
canviat a les nostres vides! Dia rere dia, ens 
anem fent més i més grans!!! Ja fa moltes 
setmanes que venim molt contents a l’escola, 
perquè cada jornada fem alguna activitat 
diferent, i ens ho passem sempre molt bé!  
 
Com que estem a la tardor, ens agrada molt 
escoltar i cantar cançons d’aquesta estació 
de l’any i fem moltes activitats relacionades 
amb aquesta època. Un matí vam estar 
jugant amb fulles seques de diferents colors, també, vam celebrar la Castanyada: 
vam fer panellets amb els nens i nenes de l’escola dels grans, ens vam disfressar de 
castanyers i de castanyeres, i vam convidar a tots els papes i les mames a la festa 
que vam fer a la llar d’infants... Ens ho van passar tots molt bé!!!!! Un altre dia, vam 
fer un tastet de fruits de la tardor, així anem coneixent nous gustos i textures 
diferents. Alhora, hem anat celebrant els aniversaris de tots els nens i nenes que han 
fet anys durant aquests mesos i el 20 de novembre, vam festejar el Dia Internacional 
dels Drets dels Infants. 
 
Ja fa molts i molts dies que dinem a l’escola, i ens ho 
mengem tot, tot i tot!!!!! I després fem la migdiada, 
una estoneta molt necessària per nosaltres, ja que 
hem de carregar piles. Ara, estem preparant el Nadal. 
L’altre dia, vam tenir una sorpresa molt gran: el Tió 
ens va trucar a la porta!! Ara el tenim tapadet amb una 
manta i, cada dia, li donem menjar. Ens han dit que 
l’hem de cuidar molt perquè ens cagui alguna coseta, 
estem molt il·lusionats!!! 
 
Des de l’Escola Bressol l’Oreneta, us desitgem un molt Bon Nadal, i el millor pel 2013. 

 
Olga i Mar 
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De l’Hemeroteca en destaquem:

Dilluns, 26 de novembre de 2012/ Regió7 
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Diumenge 21 d’octubre de 2012/Regió7 

 
Set famílies de joves de menys de 35 anys que han de 
consolidar els serveis locals 

 

Miquel Spa/Bolvir 
 
El projecte ha permès construir i 
entregar, aquesta setmana set pisos. A 
la fase final del concurs per 
l’adjudicació hi van arribar nou famílies 
que complien tots els requisits. A 
última hora van ser set perquè dues es 
van fer enrere, de manera que a l’hora 
de fer el sorteig les set famílies que hi 
assistien van saber que en sortirien 
amb les claus a la mà. El procés ha 
prioritzat famílies empadronades a 
Bolvir, que les formin joves de menys 
35 anys i que tinguin fills escolaritzats 
al poble. Sota aquests paràmetres, els 
pisos s’han concedit majoritàriament a 
parelles amb fills. L’alcalde ha apuntat 
que com que es tracta en tots els casos 

de parelles joves desitja que en el 
futur hi hagi més nens. De fet la 
construcció dels pisos de protecció 
oficial forma part d’un projecte global 
que sota el nom de Renéixer Bolvir vol 
reimpulsar el padró municipal amb, 
també, la construcció d’una escola nova 
i l’oferiment d’avantatges tributaris als 
veïns que s’instal·lin al poble. Els 
habitatges s’han construït en un bloc al 
barri del Raval del Castell, a l’entorn 
del veïnat on hi ha els principals 
serveis, i s’han entregat en règim de 
lloguer opció de compra als deu anys. 
Els lloguers oscil·len entre els 300 i els 
400 euros en funció de la seva 
grandària.  

 
 

 Divendres, 7 de desembre de 2012/Regió7 
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US RECORDEM QUE DES DEL MES 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 POLICIA 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  


