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Va passant el temps i estem a prop del segon any de la present legislatura i a l’igual que les 
estacions, els esdeveniments es succeeixen frenèticament i els mitjans espanyols van traient  
notícies  empastifant a tort i a dret als polítics catalans i callant les seves misèries. 
 
Nosaltres des del municipi seguim adherint-nos a totes les iniciatives que ens hauran de 
portar a una nació de ple dret dins del món. 
 
En l’àmbit estrictament municipal seguim el nostre particular full de ruta. Millorant al màxim 
el nostre poble amb actuacions que anem concretant paulatinament. La pròxima estació és 
posar en mans de la Generalitat una nova escola de Sta. Cecília, la concreció d’una nova llar 
d’infants de Bolvir, l’Oreneta i la primera biblioteca que haurà tingut mai el poble, a la qual 
posarem el nom d’Homílies d’Organyà, en honor a un dels primers documents escrits en 
llengua catalana. 

 
 

L’equip de Govern 
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L’ENTREVISTA  
SEGUINT AMB LES PETITES HISTÒRIES DEL POBLE DE BOLVIR EN AQUEST 
BUTLLETÍ ENTREVISTAREM AL JOAN GOSA i CAROL DE CAL DUC. 
 

 
 
Quan vàreu néixer?  
 
Vaig néixer el dia 12 d’octubre de 1927, a 
Bor, érem una família de quatre germans 
(dos nois i dues noies). 
 
Quan tenia 16 anys, ens en vam anar a 
viure a Olià de Cerdanya. 
 
No va ser fins l’any 1958 vaig venir a viure 
a Bolvir a Cal Duc. 
 
Fèiem de pagès, en aquella època a Bolvir, a 
cada casa hi havia un pagès, amb més o 
menys vaques, al poble hi havia molta més 
gent que ara. 
 
Els bidons de llet els dúiem a coll fins al 
costat de cal Marquet que era allà on els 
recollien, la majoria no en fèiem molta, les 
cases que munyien més eren a Cal Fanxico, 
i Cal Domenech, i ells ho tenien molt a 
prop. 
 
A Cal Marquet feien d’hostal i al vespre hi 
anàvem a jugar al truc al davant hi havia un 
 
 

 
banc on fèiem petar la xerrada quan 
baixàvem la llet.      
 
Cada casa tenia un parell de bous, que els 
deixaven créixer, després els ensenyaven a  
treballar i els hi posaven el jou, si la casa 
era petita tenien un parell de vaques. 
 
A casa teníem vaques i dues eugues. 
  
L’any 1982 aproximadament varem 
començar a tenir ovelles, l’havíem tingut 
fins a 396 aquí a Cal Duc, les portàvem a 
pasturar per aquí les costes de Bolvir, 
teníem un pastor i un o dos gossos. 
 
Marxaven a les 9 o a les 10 del matí, el 
pastor s’enduia el berenar, i tornaven quan 
es ponia el sol. 
 
Les vaig tenir fins l’any 2003, més o menys.  
 
Quines coses trobeu que han canviat a 
Bolvir des de que vàreu venir?    
 
Quan vaig venir a Bolvir, ja circulava 
l’Alsina Graells, la diferència amb el d’ara,  
és que si estava ple et tocava anar sobre al 
capó del cotxe de línia. 
  
Una diferència que recordo molt clarament 
és que abans les dones anaven al reg a 
rentar la roba, no hi havia aigua a cap casa, 
només a les cases que hi havia pou.  
 
Era molt dur, tenien que trencar el gel, 
l’aigua per beure i menjar l’havíem d’anar a 
buscar a la Closa o bé a Ca l’Antonieta.  
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Els carrers de Bolvir, han patit un canvi molt important en aquests anys, quan vaig arribar 
tots eren de terra, i anaves tot eldia enfangat, et calçaves les botes al matí i no te les treies 
fins al vespre. 
 
Es duien botes de plàstic o esclops de fusta, quests darrers els feia el Carabina de Bor. 
 
Alhora, recordo que als carrers no hi havia llum teníem que anar amb llums de carbur o d’oli.  
 
Què en recordeu de la guerra? 
 
A Bor per la guerra quan vèiem volar els avions ens escapàvem i corríem a amagar-nos.     
 
Un dia que varen passar set o vuit avions al Molí de Bellver de Cerdanya, el Teresa tenia les 
vaques pasturant al prat, els aviadors es van pensar que eren persones i les van matar totes. 
 
Alhora, recordo les cartilles de racionament, per cada família havies d’anar a recollir, l’oli, el 
pa, el sucre i el tàbac el que era fumador, que estimaven que podies consumir. 
  
On vareu anar a l’escola?  
 
Quan era petit anava a l’escola a Bor, n’érem uns 50 nens, ens ajuntàvem els nens i les nenes 
de Bor, Baltarga i Riu.    

Què en recordeu de l’època de joventut? 
 
Quan era jove anava a guardar vaques per aquelles costes, i ballàvem al cafè nou de Bellver 
de Cerdanya, allà va ser on vaig conèixer la Montserrat, ens vam casar el dia 8 de març del 
1957, i varem tenir 2 fills, la Carmen i el Joan, els qual m’han donat 4 néts, el Jordi, el Marc, 
la Cristina i el Sergi. 
 

 
NETEJA DIPÒSITS D’AIGUA POTABLE MUNICIPALS 

 
Durant la primera quinzena de març s’ha 
procedit a fer la neteja anual dels diversos 
dipòsits d’aigua potable, que hi ha al municipi. 
Enguany, l’ha fet la brigada municipal, ja que 
han aconseguit la titulació per a poder 
realitzar l’esmentada tasca al obtenir el curs 
de capacitació per a l’obtenció del carnet 
d’aplicador de tractaments DDD (plaguicides 
d’ús ambiental i indústria alimentaris)  
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DECLARACIÓ ESGLÉSIA SANT CLIMENT DE TALLTORTA BÉ CULTURAL 
D’INTERÈS NACIONAL (BCIN) 

 
 

La Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, depenent del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, ens ha comunicat, que s’ha iniciat el procediment per 
tal de declarar,  l’església de Sant Climent de Talltorta,  com a bé cultural d’interès nacional, 
en la categoria de monument històric. 

 
 

PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 2013-16 
 

El passat 28 de novembre de 2012, es va obrir la convocatòria per sol·licitar ajuts al 
Departament de Governació i Relacions Institucions, en el marc del PUOSC per al període 
2013-2016, el Pla esdevé l’eina principal de cooperació entre la Generalitat i els ens locals 
per assolir la construcció d’equipaments i serveis que evitin la despoblació i fomentin 
l’equilibri territorial. 
 
El nostre municipi ha prioritzat 8 projectes per aquest quadrienni que són els següents: 
 

1. Adequació i asfalt dels vials del camí del Molí de la Farga i camí del Mas D’aravó   
  del Nucli agregat de Talltorta. 

2. Construcció de nou dipòsit d’aigua potable al nucli de Bolvir. 
3. Obres de reparació i conservació d’infraestructures viaries del carrer del   

  Castell. 
4. Adequació i soterrament de serveis públics al casc urbà de Bolvir carrer  

  Ciutadella. 
5. Treball d’adequació i millora d’infraestructures del carrer de les Escoles. 
6. Arranjament i reforma de la Plaça de l’Església. 
7. Treballs de conservació i adequació dels serveis públics existents en el carrer   

  Agustí Manaut. 
8. Manteniment de despeses corrents. 

 
Les inversions demanades ascendeixen a 534.503,09 € i ja ens han concedit una subvenció de 
94.690,76 €, pels propers quatre anys de la línia de manteniment i conservació. 
 

 
DISCIPLINA URBANÍSTICA 

ENDERROC CASA FUSTA CONSTRUÏDA EN SÒL NO URBANITZABLE 
 

Durant el mes de febrer es va procedir a l’enderroc d’una casa de fusta construïda al 
municipi en sòl no urbanitzable, complint així la sentència dictada pel Jutjat Contenciós 2 de 
Girona. 
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ D’”EL CASTELLOT” 
 
Amb la millora de la climatologia, es reprenen les obres de construcció del centre d’interpre-
tació d”El Castellot”. 
 
 

RESULTATS VOTACIÓ CONCURS DE PROJECTES PER L’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICS DE L’ENTORN DEL POLIESPORTIU I LA PISCINA 
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MOCIONS APROVADES PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 9 DE MARÇ DE 

2013 
 
 
En el Ple ordinari de data 9 de març de 2013, entre d’altres es va acordar donar 
suport i aprovar les mocions següents: 
 
 Moció en suport de la declaració de sobirania aprovada pel Parlament de   

        Catalunya. 
 Moció en suport a la insubmissió fiscal. 

 
Per què? 

 
Catalunya està sotmesa a una asfixia financera pel dèficit fiscal, el dèficit 
d’inversions públiques i privades, el retard en els pagaments, l’incompliment de 
pressupostos i la no acceptació de les propostes d’autofinançament, que li resten 
capacitat econòmica per ser competitiva i per sostenir l’estat del benestar, els 
serveis socials i la cohesió social. 
 
Pagant els impostos a l’Agència Tributària Catalana (ATC) estem fent un gest de 
reconeixement de les institucions pròpies de Catalunya i a favor de que sigui la 
Generalitat qui recapti els impostos i els gestioni. 
 
Cal una reacció de la societat civil i del teixit empresarial de Catalunya per tal de 
fer palès el seu malestar i, alhora, complir amb les nostre obligacions tributàries. 
 
Base legal 
 
S’omplen els documents oficials degudament. Es respecta el calendari del contribuent. 
Es paga el que pertoca en cada cas. Es presenten (vía telemàtica) els impostos 
corresponents a l’Estat espanyol. 

 
Es compleix amb l’obligació de presentar els impostos i s’elimina la 
possibilitat d’una sanció directa per no presentació! 
 

L’administració de l’Estat espanyol està regida pel conveni de finestra única. Això ens 
permet utilitzar qualsevol finestra existent per a realitzar qualsevol tràmit i, per llei, 
te la mateixa validesa. L’Agència Tributària Catalana té un conveni específic amb 
l’Agencia Tributaria Española. 

 
Qualsevol finestra administrativa és part de l’Estat. Pagar a l’Agència 
Tributària Catalana també és complir amb les obligacions! 
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Cal tenir en compte que, actualment, l’Agència Tributària Catalana està transferint els 
diners a l’Agencia Tributaria Española. 

 
De les persones i empreses que han pagat els seus impostos a l’ATC, ningú 
ha rebut sanció ni cap tipus de conseqüència per aquest acte! 
 
Per a dubtes o assessorament, podeu dirigir-vos a : 
 
comunicacio@catalunyadiuprou.cat o insubmissio@assemblea.cat 
 

 Moció en favor de la liquiditat dels ajuntament catalans. 
 

 Moció de rebuig a la decisió de TV3 d’eliminar les delegacions territorials. 
 

 
 
CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ I L’AJUNTAMENT PER A LA PARTICIPACIÓ 

EN UN “PROJECTE CILMA” PILOT DE FONS DE CARBONI PER A UNA 
ECONOMIA SOSTENIBLE DEL “MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE” DEL GOVERN D’ESPANYA 

 
 
El “Fondo de carbono para una Economía Sostenible” depèn del “Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”, l’activitat del qual prima l’adquisició de 
reduccions verificades d’emissions en els sectors coneguts com a sectors difosos” (no 
subjectes al règim europeu de comerç de drets d’emissió) que resultin del 
desenvolupament de projectes a Espanya (“Proyectos Cilma”). 
 
Amb l’objectiu de consolidar la seva posada en funcionament, el Fons ha llançat la 
convocatòria 2012 per a la selecció de “Proyectos Cilma” pilot. 
La Diputació va concórrer a la convocatòria esmentada a l’apartat anterior amb el 
projecte “Biomassa por el Cilma” i que ha resultat escollit juntament amb altres 39 
projectes pilot d’arreu de l’estat espanyol. 
  
La Diputació ha afegit la previsió de l’Ajuntament de Bolvir d’instal·lar 2 calderes, 
una a l’escola i poliesportiu i una altra al centre d’interpretació, que si es posen en 
funcionament suposaran respectivament un estalvi de 23,02 i 23,27 tones de CO2 a 
l’any. 
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     OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA I DE L’ESCOLA BRESSOL 
DE TITULARITAT MUNICIPAL 

 
Les obres s’han endarrerit una mica a causa de les condicions climatològiques d’aquest hivern 
i també per les dificultats que envolten el sector de la construcció. En aquests moments es 
troben executades totes les divisòries interiors, pavimentació, enrajolats de lavabos. S’estan 
acabant les cobertes de l’edifici així com els revestiments de pedra. 
 
Pràcticament les infraestructures de les instal·lacions es troben finalitzades i s’està 
procedint a ultimar el sistema de calefacció de biomassa. 

 
 

“TOTS APRENEM I TOTS EDUQUEM” 
 

Ja ha passat un trimestre i ens hem adonat que tots aprenem i tots eduquem. Cada 
dia sortim de l’escola amb nous aprenentatges que hem fet conjuntament, al pati, 
d’excursió, a la classe... Quin goig anar omplint la motxilla de coneixements i a més 
passar-ho bé! 
 
Us volíem explicar breument què fem dia a dia. Hem treballat a dins i fora de l’escola 
i us presentem un resum de les activitats que més ens han agradat.   
 
Primer de tot hem anat a veure l’escola i com s’està construint. Hem vist in situ, a on 
estarà la nostra classe amb l’ajuda dels plànols. I hem fet UN DIBUIX DE L’ESCOLA 
NOVA!  
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mireu quins arquitectes! Els ha encantat el teulat de l’escola! 
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Com ja és típic hem celebrat la castanyada. Superant una GIMCASTANYA, al 
poliesportiu de Bolvir, amb tots els amics de la ZER, de Llívia i Ger. Ens van venir a 
veure dues castanyeres, una molt poc tradicional amb els cabells cosina de la Shakira 
i una que havia perdut la maleta amb la seva roba i deia que no podia repartir 
castanyes sense el seu davantal, mocador... Així que els nens i nenes van haver de 
superar una gimcana per poder vestir la castanyera. Mireu les fotos: 
      

    
Aquí teniu les fotos de les castanyeres i una de les proves, la del para caigudes. I per 
acabar la Castanyada també vam fer els tradicionals panellets amb els alumnes de la 
llar d’infants l’Oreneta! Van venir els pares a berenar i a provar els nostres 
panellets. Estaven boníssims! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tanmateix, el mes de novembre, els alumnes d’infantil hem anat d’excursió a Can 
Canadell, al Bages, on hem après a fer mató i també hem visitat la granja amb 
estruços, porc senglars, cabres... 
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El 20 de novembre és el Dia Universal de l'Infant  i l’escola Santa Cecília per 
commemorar aquest dia va fer una jornada de reflexió dels drets de l’infant. Tots els 
nens i nenes de l’escola s’han pintat les mans de blanc i han  escrit diferents desitjos 
perquè tots els infants tinguin, menjar, escola, roba, pau a casa... Les mans pintades 
estan penjades a la barana del pati de l’escola.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quin goig que fa  el pati amb les mans i la neu! 

 
Hem participat en el concurs Omnium Sambori, amb la narrativa de contes. 
I així que ens ha arribat Nadal i com ens hem portat molt i molt bé, ens ha vingut a 
veure el Patge Reial, quins nervis... Li hem donat la carta pels Reis Mags i li hem 
cantat una cançó en francès i recitat uns poemes.  

Mireu quants regals ens ha cagat el Tió !! 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després de les vacances de Nadal, varem fer la Setmana Blanca, mireu que ben 
equipats. Ens va fer un temps fantàstic! 
 
Hem esquiat 4 dies a la Molina i un dia hem anat a Guils Fontanera.  Els alumnes de P5 
i Primària a fer esquí de fons i raquetes i els alumnes de P3 i P4 trineus. 
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I com ja heu pogut veure, la neu no ens deixava sortir però... amb uns dies de retard 
vam sortir a celebrar la ROSTITA pel poble de Bolvir! Trucant a totes les cases i 
cantant la cançó del carnestoltes vam omplir els cistells! Vam fer parada per agafar 
forces a la Solana i vam continuar passejant, saltant i cantant... Fixeu-se quin goig 
que fem!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si voleu veure que fem a l’escola podeu visitar-nos al bloc:  
 

htpp://blocs.xtec.cat/ceipsantacecilia 
 

L’equip de mestres de l’escola Sta. Cecília. 
 

L’HORARI D’ATENCIÓ DE L’ESCOLA: 
De dilluns a divendres de 9h a 13:15h i de 

15 a 17h. 
Telf.: 972 895055 
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El passat dissabte 9 de març, al poliesportiu municipal va tenir lloc la JORNADA 
 DE PORTES OBERTES DE L’ESCOLA SANTA CECÍLIA DE BOLVIR  
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“Avui fem una festa i hi esteu tots convidats! 
Cantarem tots junts i ballarem sense parar! Salta, 
salta, salta, que la festa ha començat! Salta, salta, 
salta, Carnestoltes ja ha arribat!”. Aquesta és la 
cançó que hem sentit i ballat més aquests dies 
perquè.. vam celebrar el Carnestoltes!!!. 
 
L’altre dia al matí, quan em vaig aixecar del llit, la 
mama em va posar una roba una mica diferent de la 
que porto normalment, amb uns colors molt vius, i 
molt i molt bonica, i vaig pensar: avui deu ser la  
Festa de Carnestoltes a l’escola!. 
 

Així que, molt content, vaig agafar la 
meva motxilla com cada dia i, ben 
emocionat, vaig arribar a l’escola! Allà, hi 
havia la Martina i l’Isona, que eren 
elefants; la Sònia, que era un pelicà; la 
Balma, que semblava una infermera de 
veritat; la Clàudia, una egípcia; l’Elvis, 
molt guapo de raper; l’Angie, una 
marieta; la Gina, era una preciosa abella;  
l’Àlex, un super-heroi guapíssim; i, 
l’Arnau, un mono molt divertit!!! I, per 
últim, l’Olga i la Mar eren  aque-                  
lles senyores que surten a la pel·lícula   

                                                                  “101 Dàlmates”. 
 
Així que tots i totes anàvem amb disfresses molt maques i divertides!. Les classes 
estaven plenes de globus i de serpentines. I el Rei Carnestoltes ens esperava per 
sortir a fer la Rostita! Va ser molt divertit, perquè vam sortir al carrer, tot trucant 
a les portes de les cases, mentre cantàvem: 
 
“Rostita, rostita, volem rostita!”. I, llavors, la gent de les cases ens donava galetes, 
ous, xocolata... També, van venir a fer la Rostita els nens més grans de l’escola. Vam 
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anar a esmorzar a la Solana, i després a veure al Bartomeu, que és aquell senyor que 
està a la casa que té un ascensor i la nostra bandera al balcó!. 
 
A la tarda, vam cremar el Rei Carnestoltes al pati de l’escola, i berenar coses molt i 
molt bones! Va ser un gran dia!!!. 
 
Ara, tenim a la Vella Quaresma a la 
classe dels grans. Cada divendres li 
tallem una cama, i li cantem la seva 
cançó. I quan ja no tingui cap cama, 
arribarà la primavera i les mones de 
Pasqua!. 
 
A més a més de tot això, durant 
aquestes setmanes, hi ha nens i nenes 
de l’escola bressol que s’han fet una 
mica més grans: l’Arnau i la Gina han 
fet un anyet, i el Marc 3 anys, que 
gran! L’Olga i la Mar els han fet unes 
corones molt xules! . 
 
I, com sempre, moltes altres activitats que, poc a poc, us anirem explicant!  

 
I vet aquí un gat, vet aquí un gos, 

aquest conte ja s’ha fos! 
(Però aviat, continuarà...) 

   Olga i Mar. 
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De l’Hemeroteca en destaquem: D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMARTS, 5 MARÇ DEL 2013/Regió7
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POLIESPORTIU DE BOLVIR      
activitats març 

DIA ACTIVITAT HORARI UBICACIÓ 

23 
març   
24 

març   
25 

març 

II FIRA MATERIAL ESPORTIU   
2ª MÀ i OCASIÓ 

11:30h a 
13:30h       

17:00h a 
20:00h 

Poliesportiu 

26 
març 

I Esquiada "Amics de Bolvir"     
(1r dia) 

09:00h a 
14:00h La Molina 

I Ruta BTT familiar "Amics de 
Bolvir" 

17:30h a 
19:00h 

Poliesportiu 

27 
març 

I Esquiada "Amics de Bolvir"     
(2n dia) 

09:00h a 
14:00h 

La Molina 

II Tast Marxa Nòrdica        
a càrrec AE Nordic Walking 

Pirineus 

17:30h a 
20:00h 

Poliesportiu 

28 
març 

I Excursió nocturna amb raquetes 
de neu                  

a càrrec AE Nordic Walking 
Pirineus 

19:30h a 
22:00h 

A determinar 

29 
març 

II Taller de Circ i Acrobàcia     
(1r dia) 

17:30h a 
20:00h 

Poliesportiu 

30 
març 

II Taller de Circ i Acrobàcia     
(2n dia) 

17:30h a 
20:00h 

Poliesportiu 

31 
març I Circuit d'habilitats gegant 

17:30h a 
19:00h Poliesportiu 

Per a participar a qualsevol de les activitats programades s'haurà de realitzar la 
inscripció a:  1. Poliesportiu de Bolvir   2.Telèfon 686 008 443    
            3. Correu electrònic: poliesportiubolvir@gmail.com 
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DANI DUCH 
FOTOGRAFIA DE PREMSA 

Per visitar la mosta de dilluns a divendres 
avisar a l’ajuntament: 

972 895001 
Festius: Divendres Sant i Dilluns de Pasqua 
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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 
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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  


