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La passada nit del 22 al 23 de juny es va produir un incident al Castellot on uns 
brètols van tallar el màstil de la bandera i la van fer desaparèixer. El dia 25 es va 
presentar denúncia als Mossos d’Esquadra.  

Nosaltres ens preguntem què passaria si es fes caure i desaparèixer una bandera 
espanyola d’un equipament públic d’accés privat. 

Lamentablement també ha desaparegut una altra bandera de la Plaça Major del poble. 

Davant dels fets relacionats és de suposar que la Delegació del Govern que tant 
interès té en guardar la legalitat vigent, mostrarà la seva disconformitat oficialment 
davant actes vandàlics de qualsevol signe polític. 

L’equip de Govern     
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L’ENTREVISTA: SEGUINT AMB LES PETITES HISTÒRIES DEL POBLE DE BOLVIR EN 
AQUEST BUTLLETÍ ENTREVISTAREM A PERE RUFIANDIS SOLER DEL MOLÍ DE DALT 
DE TALLTORTA. 

 
 
Lloc de naixement? 
 
Vaig néixer a Prullans l’any 1925, la casa 
s’anomenava el Tarter, sóc el segon d’una 
família de cinc germans (Conchita, Pere,  
Francisco, Lola i per últim la Marta). 
 
Després de Prullans, ens en varem anar a 
viure al Pont de Sant Martí de Puigcerdà, 
aleshores devia tenir uns 11 anys, allà ens 
va agafar la guerra de sobte, en el  primer 
bombardeig de l’aviació civil a Puigcerdà 
van matar al pare. 
 
Recordo que a la fàbrica de Sant Parí 
varen caure unes quantes bombes, i ens 
vam haver d’amagar. 
 
Donat que la mare era filla de Talltorta, 
després de la guerra ens vam traslladar a 
viure  al molí de dalt . 
 
 

 
Després la mare em va inscriure al 
seminari de la Seu d’Urgell, allí hi estigué  
4 anys, hi vaig coincidir amb el mossèn 
Balcells, m’hi va fer entrar el mossèn 
Domènech. A la classe érem  una dotzena 
de nois, jo vaig estudiar gramàtica, 
aritmètica i catecisme. 
 
La família treballàveu al molí de Talltorta? 
 
No, després de la guerra, el molí ja no 
funcionava, i tota la família fèiem de 
pagès. 
 
Com era Talltorta durant els anys 40? 
 
Com ja han comentat anteriorment, era 
molt més viu, amb veïns a totes les cases. 
 
Hi havia la palanca per creuar el Querol, i 
quan venia el riu una mica fort se l’enduia 
el corrent i s’havia de tornar a fer altre 
cop. 
 
Actualment visc a la residència de 
Puigcerdà. 
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OBRES CENTRE INTERPRETACIÓ D’”EL CASTELLOT” 

 
 
La passada tardor es van iniciar les 
obres de construcció del Centre 
d'Interpretació i el tractament del seu 
entorn, a Bolvir. 
A finals d'any, degut a la climatologia i 
a les baixes temperatures es van haver 
d’aturar les obres, davant la 
impossibilitat de seguir formigonant els 
murs de tancament de l'edifici. Tots 
ells de formigó armat. 
Fa un parell de mesos que s'ha reiniciat 
l'acabament del formigonat dels murs 
de tancament esmentats, de l'edifici. 
En aquests moments, l'edifici es troba 
coronat fins a l'alçada de les cobertes. 
En breu s'iniciaran els treballs de la 
 construcció de les cobertes, una 
d'elles enjardinada, amb tractament de 
verd natural autòcton de la zona i 
altres amb acabat de lloses de 
pissarra. 

 
  

 

 
NOVA ESCOLA MUNICIPAL 

 
Ja quasi tenim l’escola nova acabada!! El curs escolar 2013-2014 ja es podrà fer a les 
noves instal·lacions. 
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La intervenció arqueològica d’enguany al Castellot es realitza del 8 al 28 de juliol. 
Durant aquestes setmanes una cinquantena d’estudiants i llicenciats en arqueologia 
passen pel jaciment per ajudar en les tasques d’excavació i documentació de les 
restes que es van trobant. La majoria provenen de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, però també n’hi ha de la de Barcelona, de Madrid, de Toulouse, de 
Londres, d’Itàlia i fins i tot d’Argèlia. Com ja va sent habitual els treballs compten 
amb un cofinançament del consistori municipal i d’una subvenció del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
El principal objectiu serà la continuació dels treballs en la gran àrea d’excavació de 
migdia que fa anys que està oberta i que aporta molta informació històrica i 
arqueològica. Tanmateix, hi haurà dues zones que prendran una atenció especial: a) La 
finalització de l’excavació d’un taller metal·lúrgic del segle II aC, localitzat en la 
darrera campanya, però que no es va poder excavar totalment. b) La documentació de 
la bateria de cases existents a la part interna de la muralla medieval de llevant, les 
quals ens han de continuar aportant informació sobre la muralla, i l’entrada al poblat. 
 
 

Per quart any el municipi de Bolvir, s’ha adherit a les Jornades Europees del 
Patrimoni, del proper 29 de setembre amb visites guiades a l’església de Sant 
Climent i l’assentament d’”El Castellot”, tothom qui vulgui s’hi podrà desplaçar 

amb un mini bus que sortirà de la Plaça Major entre 11h i 13h. 
 
 

COMUNITAT DE REGANTS DE LA SÈQUIA DE LA SOLANA DE GER 

L’Ajuntament de Bolvir, ha col·laborat amb la comunitat de regants,  en la reparació 
de la sèquia evitant la col·locació d’una canonada tancada, que serà substituïda per 
una canal, l’aportació serà de 20.000,00 €, quantitat pressupostada en els 
pressupostos d’aquest any. 

 

DECLARACIÓ DE LA SRA. LLANOS DE LUNA “PERSONA NON GRATA”  
El Ple de l’Ajuntament del passat 29 de juny, va prendre entre d’altres el següent 
acord: Declarar “persona non grata” al municipi de Bolvir, la delegada del govern 
espanyol, Sra. María de los Llanos de Luna, per la seva actitud hostil envers les 
decisions preses pel ple d’aquest Ajuntament i per haver menyspreat amb la seva 
actuació i d’una manera reiterada la voluntat dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
expressada democràticament a les urnes. 
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ROBA AMIGA - CÀRITAS 
 
El passat dijous dia 4 de juliol, en el 
marc del conveni signat amb Càritas 
Diocesana d’Urgell, es va col·locar un 
contenidor de Roba Amiga al costat de 
la nova escola municipal. 
 
Roba Amiga, té com objectius la 
creació de llocs de treball d’inserció 
sociolaboral mitjançant la correcta 
gestió del residu tèxtil.       
 

INGRÉS DELS IMPOSTOS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA 
 
Responent a la crida que l’Associació de Municipis per la Independència ha realitzat 
en favor de la sobirania fiscal, l’Ajuntament de Bolvir, ha ingressat els impostos 
corresponents al segon trimestre 2013, a l’Agència Tributària Catalana enlloc de fer-
ho a l’espanyola, juntament amb altres municipis. Tot i això, només es tracta d’un gest 
simbòlic perquè, la hisenda catalana redirigirà els diners cap a l’Agència Tributària 
espanyola, però ha de servir per deixar constància que es vol que Catalunya pugui 
recaptar els seus impostos. 

DINOU EQUIPAMENTS GIRONINS COMPETIRAN ENTRE ELLS PER SER ELS 
MILLORS EN ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Els edificis de les escoles de Bescanó, la Bisbal d’Empordà, Lloret, Bolvir, Llagostera i 
Porqueres, el centre cívic de Breda i el casal de poble de Maià de Montcal, les llars 
d’infants de Cassà de la Selva i Santa Coloma de Farners, els pavellons de Cornellà de 
Terri, Salt i Vilablareix, l’edifici de la Policia Local de Castell-Platja d’Aro, els 
edificis consistorials de Calonge, Vidreres i Girona, la sala polivalent de Llanars, i 
l’edifici del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) a Olot 
són els divuit centres d’entitats locals que competiran per assolir el Premi Medi 
Ambient CILMA 2013-2014. 

En aquesta onzena edició, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les 
Comarques Gironines (CILMA) guardonarà l’equipament que, des de juliol fins al juny 
de l’any vinent, faci millor els “deures d’eficiència” i seran valorats per un assessor 
expert en estalvi energètic. 
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Els tècnics recomanaran mesures que requereixin poca inversió, dirigides 
especialment a millorar els hàbits dels usuaris en relació amb el consum energètic. 

El millor de tots els equipaments rebrà un premi de 3.000 euros i el segon un altre de 
2.000 euros. L’import rebut s’haurà d’invertir en mesures d’estalvi i eficiència. A més, 
entre tots els participants que assoleixin un nivell mínim se sortejaran dos premis 
addicionals de 500 euros. 

Segons Jordi Iglesias, president del CILMA, «cal incidir molt en combatre el 
malbaratament de l’energia. La UE va xifrar-lo en un 20 % del total de l’energia 
consumida. Ni el planeta ni la nostra economia es poden permetre aquest 
malbaratament. Amb tot el que comportarà el premi CILMA volem que els 
ajuntaments i els consells comarcals adverteixin la ciutadania sobre el camp que hi ha 
encara per recórrer en l’estalvi més simple, associat a un ús racional de l’energia». 

Sense deixar de banda altres interessos ambientals del territori, en els darrers 
anys, el CILMA ha orientat gran part dels seus esforços en mitigar el canvi climàtic i, 
més concretament, en promocionar mesures d’estalvi i eficiència energètica, així com 
implantar les energies renovables. En aquesta estratègia actua en unitat d’acció amb 
la Diputació de Girona, especialment en la promoció del Pacte d’alcaldes, la iniciativa 
europea que pretén implicar les autoritats locals europees. A Girona ja són més de 
180 ajuntaments els que hi participen sota la coordinació de la Diputació de Girona i 
l’assessorament tècnic del CILMA. Per tal d’ajudar en la implantació de les mesures 
que es preveuen en el marc del Pacte d’alcaldes, el CILMA també ha creat 
recentment una àrea que assessorarà els ajuntaments des del punt de vista tècnic i 
jurídic per facilitar l’execució dels projectes i incentivar processos de compra 
agregada i la contractació d’empreses de serveis energètics, entre d’altres. Aquesta 
àrea també pretén dinamitzar el sector de l’eficiència energètica i les energies 
renovables a les comarques gironines. Es tracta del projecte Green Jobs, finançat 
totalment pel SOC i la Diputació de Girona. 

El Premi Medi Ambient CILMA 2013-2014 és una mesura més en aquest camí, en què 
l’acció de les autoritats locals gaudeix de gran eficàcia a causa de la seva proximitat 
amb la ciutadania i la seva capacitat de reacció davant els nous reptes que planteja la 
crisi climàtica unida a la crisi energètica i l’econòmica. 

Bolvir, s’ha adherit a una campanya per promoure l’estalvi i el consum responsable de 
l’aigua es tracta d’una exposició itinerant amb el nom de “l’aigua en equilibri” que es 

podrà visitar del 5 al 20 d’agost de 12h a 13h a la nova escola municipal i una xerrada 
que tindrà lloc el 6 d’agost a les 10h al local social. 
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APUNTA’T A LA CADENA HUMANA CAP A LA INDEPENDÈNCIA 

 

 
 

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE PREMSA –DIPUTACIÓ DE GIRONA 

   
*Mostra d’algunes de les fotografies exposades. 

 
El passat mes d’abril, va tenir lloc l’exposició de fotografies de Dani Duch cedida per 
la Diputació de Girona. Estava basada en el treball que el foto periodista Dani Duch 
ha estat realitzant durant més de trenta anys en el camp de la fotografia. Duch va 
ser fotògraf al Punt Diari i al Diari de Girona i corresponsal de La Vanguardia a 
Madrid, per la secció de política espanyola i l’esportiva, entre d’altres. 
 
                 

http://www.google.com/imgres?q=FOTOGRAFIES+DANI+DUCH&hl=ca&biw=1081&bih=383&tbm=isch&tbnid=t9L-EIVZNQ34lM:&imgrefurl=http://www.todocoleccion.net/postal-promocional-exposicion-dani-duch-fotografia-prensa-madrid-2012~x30763776&docid=HGGy7zIDsz0usM&itg=1&imgurl=http://pictures2.todocoleccion.net/tc/2012/03/04/30763776.jpg&w=550&h=383&ei=DAZlUfvBO8WR7Ab3yoDwBA&zoom=1&iact=hc&vpx=503&vpy=247&dur=969&hovh=187&hovw=269&tx=191&ty=98&page=2&tbnh=136&tbnw=201&start=18&ndsp=23&ved=1t:429,r:32,s:0,i:183�
http://www.google.com/imgres?q=FOTOGRAFIES+DANI+DUCH&hl=ca&biw=1081&bih=383&tbm=isch&tbnid=tJCH56daFPaB2M:&imgrefurl=http://oci.emporda.info/agenda/noticias/nws-112833-loff-perpinya-lexposara-les-fotos-dani-duch.html&docid=8w_8ZqA4ENK-gM&itg=1&imgurl=http://oci.emporda.info/img_contenido/noticias/2012/08/112833/2012_08_29_IMG_2012_08_29_123A133A25_03_azerbaidjan_nagorno_karabakh.jpg&w=646&h=438&ei=DAZlUfvBO8WR7Ab3yoDwBA&zoom=1&iact=hc&vpx=525&vpy=123&dur=1953&hovh=185&hovw=273&tx=170&ty=88&page=1&tbnh=154&tbnw=231&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:0,i:105�
http://www.google.com/imgres?q=FOTOGRAFIES+DANI+DUCH&hl=ca&biw=1081&bih=383&tbm=isch&tbnid=cT8BeF6Zk9a8CM:&imgrefurl=http://www.ddgi.cat/web/noticia.seam;jsessionid=3ebf00c74bef504bc8495ff25530?nivellId=244&dataModelSelection=&noticiaId=2196&cid=126&categoriaId=7&RenderOutputType=pdf&docid=sHhff4snlxvyOM&itg=1&imgurl=http://www.ddgi.cat/recursos/noticia/2012/foto/4__p_071_012_032_1129_011.jpg&w=800&h=531&ei=DAZlUfvBO8WR7Ab3yoDwBA&zoom=1&iact=hc&vpx=285&vpy=111&dur=484&hovh=183&hovw=276&tx=134&ty=80&page=2&tbnh=136&tbnw=205&start=18&ndsp=23&ved=1t:429,r:31,s:0,i:180�
http://www.google.com/imgres?q=FOTOGRAFIES+DANI+DUCH&hl=ca&biw=1081&bih=383&tbm=isch&tbnid=udJrJEaHzK1Z3M:&imgrefurl=http://www.elpuntavui.cat/canals/cultura-festes/fires-girona-2011.html?start=30&docid=tn3xSVuKRn9bwM&imgurl=http://estatic.elpunt.net/imatges/44/29/4x3/780_008_4429250_5e6223ae3ccd642b09b805098f2c7eb2.jpg&w=800&h=604&ei=DAZlUfvBO8WR7Ab3yoDwBA&zoom=1&iact=hc&vpx=160&vpy=61&dur=2187&hovh=195&hovw=258&tx=184&ty=103&page=4&tbnh=159&tbnw=234&start=65&ndsp=25&ved=1t:429,r:72,s:0,i:303�
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FESTA MAJOR BOLVIR I FESTA DE TALLTORTA 

El dia 15 de maig va tenir lloc la Festa Major de Bolvir, al dinar popular van assistir-hi 
unes 150 persones, just abans de l’àpat va haver-hi l’acte de presentació del VI Cicle 
de  jazz, el dia anterior al Local Social, l’”Inestable Cereta Del Teatre” va presentar 
l’improvisat espectacle “Improbable”. La festa va finalitzar el dissabte 18 de maig 
amb el ball de nit amenitzat per “La Dama Orquestra”. 

        

El diumenge 2 de juny, per la Festa de Talltorta, es va celebrar un dinar popular amb 
l’assistència d’unes 75 persones, degut a les condicions meteorològiques es va 
organitzar al Local Social,  en acabar el dinar, vam poder ballar el grup “Stylette”.  

 

DIA DE LA MEMÒRIA 

El passat 10 de juny,  a les 7 de la 
tarda,  varen brandar les campanes de 
totes les esglésies del municipi, donat 
que va ser l’aniversari de la mort de 
Jacint Verdaguer (1845-1902), i 
aquesta ha estat la data triada per 
celebrar el Dia De La Memòria. “Som 
fruit d’un passat i cal que tots hi  
siguem fidels, volem homenatjar, 
doncs, els que han fet possible, a 
aquells que ens han deixat una paraula a 
i una obra clara. A tots honor i glòria”.  
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CONCERT DE L’ORQUESTRA DE CAMBRA CADÍ  

 
A les 8 del vespre del dissabte 22 de juny, en el marc incomparable de l’església de 
Santa Cecília, l’ajuntament va oferir un concert amb l’Orquestra de Cambra Cadí. 
 

     
 
 

 
 

FESTA DE SANT JOAN  
 
El dissabte 23 de juny, a les 23:00h al Local Social , va fer-se la popular foguera de 
Sant Joan,  amb ball de revetlla a càrrec del grup “La Crème de la Crème”,  els 
participants van ser obsequiats amb xocolata,  coca i moscatell.  
 
 
El dia següent es va celebrar l’Aplec del Remei, amb les misses de 9h i de 12h a 
l’ermita, en acabar van tenir lloc les sardanes amb la cobla Ginesenca i a la tarda ball 
davant l’ermita del Remei. 
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JOCS FLORALS DE CERDANYA 2013 

L’escola Santa Cecília de Bolvir enguany ha volgut promoure l’escriptura entre els 
alumnes tot participant en concursos literaris.  

Els alumnes han gaudit escrivint el seu conte i de la lectura de la seva obra als 
companys. Han escrit engrescats i amb moltes ganes de participar a un concurs, però 
darrere aquestes ganes d’escriure hi ha uns objectius que han assolit: organitzar les 
idees, coherència en el text,  les regles morfosintàctiques, lèxiques, ortogràfiques ...  
 
Els alumnes van participar en els XXX JOCS FLORALS D’ALP. Cicle inicial va recollir 
tres premis. La Paola Montalvo va recollir un primer premi, L’Anas Ahannach un 2n 
Premi i l’IKer Morales un 3r premi. Pel que fa a la categoria de Cicle Mitjà, en Joel 
Paez va recollir un primer premi. 
 

FELICITATS A TOTS PER LA FEINA BEN FETA! 

       

7è PREMI SAMBORI ÒMNIUM 2013  

L’escola Santa Cecília de Bolvir ha participat en el 7è PREMI SAMBORI 2013 de 

narrativa escolar, organitzat per l’Òmnium Cultural. 

L’obra guanyadora del tercer premi és d’Iker Morales i es titula L’ÓS I LA MEL.  

El Centre Cultural Teresa Pàmies de Barcelona ha acollit l'acte de lliurament dels 7è 
Premis Sambori Òmnium que ha comptat amb l'espectacle de Pep Bou i la presentació 
de Jordi Gil de l'Info K, programa informatiu de Televisió de Catalunya.  
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Enguany, 300 escoles i instituts d'arreu de Catalunya han participat en la 7a edició 
d'aquest premi de narrativa escolar en llengua catalana. Un any més, la participació 
en els Premis Sambori Òmnium ha crescut respecte edicions anteriors i ha aconseguit 
involucrar a 26.000 alumnes al voltant d'un projecte que uneix totes les terres de 
parla catalana i que ha arribat a la xifra de 100.000 alumnes sumant els participants 
del País Valencià. 

En l'acte de lliurament, els premiats i les premiades han pogut recollir els seus 
guardons de la mà de la presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, qui, a part d'agrair les 
institucions que han col·laborat amb els Premis Sambori Òmnium, ha destacat que els 
canvis que viuen els infants i joves són ara en paral·lel als canvis que viu un país, 
Catalunya, que també es vol fer gran. 

TERCERS PREMIS 

Cicle inicial de primària 

Títol L’Ós i la mel  
Alumne: Iker Morales Ruiz 
Centre: Col•legi Santa Cecília de Bolvir 

En aquesta narració una capa màgica ajuda els animals del bosc quan estan en perill 
fent-los invisibles. Aquest és el regal que fa un caçador després d’haver descobert 
que si et poses en la pell dels altres pots canviar les teves accions. Des de llavors que 
en aquell bosc els animals viuen feliçment. Un conte ben construït, d’accions 
encadenades. 

L’escola Santa Cecília va anar al lliurament de premis molt ben acompanyats amb 
mares de  l’escola i amb l’alcalde del poble, el sr Bartomeu Baqué. 

Moltes gràcies per acompanyar-nos! 
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Ja som a l’estiu, i això vol dir que el 
curs s’està acabant! Que ràpid ens ha 
passat!. 
 

  
Alguns nens i nenes ja han marxat de 
vacances, però d’altres seguiran venint 
a l’escola durant tot l’estiu! Alguns 
d’ells ja no tornaran més a l’escola 
bressol, perquè ja s’han fet molt grans 
i aniran a l’escola dels nens grans! 
D’altres al setembre ens retrobarem i 
estrenarem l’escola nova! Quines ganes 
que en tenim ja tots!. 
 
Aquests últims mesos hem fet moltes 
coses. Un dia, vam tenir una visita molt 
especial! Van venir els Mossos 
d’Esquadra! Un d’ells, ja el coneixíem 
molt, perquè és el papa de la Martina i 
de la Isona! Ens van explicar la seva 
feina, i ens van deixar pujar a la seva 
moto i al cotxe! Quin soroll que feia 
aquella sirena!!! Alguns ens vam 
espantar i tot!. 

 
 
 
Un altre dia, vam anar a Puigcerdà, a 
l’escola de música! Uff, com ens va 
agradar! Ens van ensenyar molts 
instruments i ens els van deixar tocar! 
Tots estàvem bocabadats amb aquella 
música que sonava... 
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Fa pocs dies, vam fer la sortida de final de curs! Vam anar amb autobús a l’hípica de 
Prullans, i al Follet Cerdà. Va ser genial! A l’hípica, vam poder veure molts animals i 
vam pujar en uns ponis! I al Follet Cerdà, vam estar jugant sense parar amb totes 
aquelles joguines que hi tenien! Ens ho vam passar molt i molt bé!. 
 
Durant aquestes setmanes, hem estat treballant molt! Vam conèixer qui era en Joan 
Miró, i com de bé pintava! Tots els nens i nenes van pintar un quadre com ell! Van 
quedar tots realment preciosos! Quins artistes que tenim a l’escola!!! 
 
Ah! I sabeu que tenim un hort? !!!Doncs sí!! Un dia vam estar remenant terra, i 
després hi vam plantar enciams, tomàquets, maduixes, i carbassons. Cada dia ho 
reguem tot perquè així vagin creixent fins que ens ho puguem menjar! També, vam 
descobrir com d’una pipa en sortia una planta! Tots els nens i nenes vam plantar una 
pipa en un envàs de iogurt ple de terra. Al cap d’uns dies, vam veure com d’aquelles 
pipes n’havien sortit plantes petitones.  
 
Les vam trasplantar en torretes, i cada dia es van fent més i més grans! Seran els 
nostres gira-sols! 
 
I ara sí... això ja s’està acabant!!! Quina peneta, perquè hi ha nens i nenes que potser 
ja no veurem més, però alhora quina il·lusió, perquè ja anem cap a l’escola nova, i el 
curs vinent coneixerem altres petits i petites que també tindran l’oportunitat de 
viure tots aquestes experiències i moltes més!.  

 
I catacric-catacrac, aquest conte ara sí que s'ha acabat!!! 

Bon estiu a tothom, i fins el curs que ve! 
 

Olga i Mar. 
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De l’hemeroteca en destaquem: 
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Lamentem les defuncions dels Srs. Pere 
Martell Mentruit, Joan Gosa Carol i la Sra. 
Teresa Vigo Pubill que van tenir lloc els 
dies 26 de març, 19 d’abril i 2 de juliol de 
2013, respectivament. 

                     Descansin en pau.         
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Informatiu Municipal de Bolvir 

Número 23 – Juliol  201 3  Pàg. 21 

 

              

Us recordem que el “Xiringuito” de la piscina estarà obert d’11:00 h a 20:00h 
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US RECORDEM QUE TOTES LES URGÈNCIES QUE 
AFECTIN LA POLICIA I BOMBERS DE LA GENERALITAT 

HAUREU DE MARCAR EL 112 ! 

 
 
 

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 972895033 bolvir1@hotmail.com  

RESTAURANT  
LA SOLANA 

Ctra. Puigcerdà 972895270     janetsolana@hotmail.com  
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