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El Govern Local segueix treballant en benefici del poble i aconseguint fites que ens 
hem marcat per la present legislatura. 
 
La llar i l’escola ja estan funcionant i pendents de la inauguració oficial, degut a la 
burocràcia de la conselleria d’Ensenyament, ja que manca el seu vistiplau. 
 
Per la situació política en general s’està endarrerint la definició de les actuacions que 
es subvencionaran amb el Pla Únic d’Obres i Serveis i això comporta la paràlisi de les 
obres necessàries. Tanmateix la manca de compliment en el pagament de les 
subvencions per part de la Generalitat fa que la liquiditat de l’Ajuntament es vegi 
compromesa. 
 
Amb tots aquests problemes, però, seguim actuant a fi de complir els objectius 
proposats i les obres del Centre d’Interpretació d ’El Castellot segueixen a bon 
ritme. 
 
Seguim compromesos en la lluita per aconseguir un país sobirà i agraïm la participació 
del poble en  totes les iniciatives que portem a terme.    
    
       L’equip de Govern     

SUMARI 
EN AQUESTA 24 ena EDICIÓ TROBAREU LES SEGÜENTS SECCIONS: 

L’ENTREVISTA, L’AJUNTAMENT US INFORMA, ACTIVITATS REALITZADES AL MUNICIPI, L’HEMEROTECA,   
L’AGENDA D’ACTIVITATS I ELS TELÈFONS D’INTERÈS 
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L’ENTREVISTA: SEGUINT AMB LES PETITES HISTÒRIES DEL POBLE DE BOLVIR EN 
AQUEST BUTLLETÍ ENTREVISTAREM A LA JOSEFA VIDAL BARRINAT (JOSEFINA DE 
CAL PEBRE) 

 

 
 
Lloc de naixement 
 
Vaig néixer a Bolvir el 15 d’agost de 1928, 
sóc la tercera d’una família de quatre  
germans. 
 
El pare 
 
Al meu pare tothom el coneixia com 
l’Antonet, va ser sagristà, des de que es va 
casar fins que es va morir, juntament amb 
la mare, la Victòria, que tocaven les 
campanes i les Ave Maries, una a les 8 del 
matí, l’altra a les 12 del migdia i l’altra a les 
6 o les 7 de la tarda, aquesta tradició 
familiar ja venia del besavi.  
 
El meu pare eren 4 germans. Un d’ells, el 
Joan, tenia molta afició als avions. Quan 
tenia uns vint anys, va venir de Barcelona 
amb una avioneta i va aterrar a la Corona 
de Bolvir amb un senyor que es deia 
Canudes, era cap a l’any 1920, i la meva 
besàvia va posar-se a plorar i no s’ho podia 
creure. Ara no es tan sorprenent però fa 
93 anys, no era una cosa gaire habitual. 

Recordo una vegada que van operar al pare 
a Barcelona i jo vaig baixar per cuidar-lo i 
un cop allí a mi em va agafar un atac 
d’apèndix i també em varen operar. 
 
El Joan, el meu germà, llavors tenia 15 anys 
i se n’anava tot sol a les 12 de la nit a regar 
a la sèquia, a les fosques amb una pila. 
 
El meu padrí es deia Isidre era fill de Cal 
Pebre.    
 
Jo sempre vaig estar amb els pares i els 
vaig cuidar fins a la seva mort. El pare va 
morir a l’edat de 85 anys i la mare amb 96. 
 
 

 
 
El germà 
 
El Joan, quan tenia uns vint anys se’n va 
anar a Barcelona, la mare no ho volia, allà 
va estudiar per fer de guàrdia urbà, tasca 
que ha fet durant més de 45 anys. Això si, 
sempre que tenia vacances pujava a ajudar 
als pares, ja que nosaltres fèiem de pagès. 
 
En una d’aquestes estades el Joan, amb la 
Montserrat (la seva esposa), que en pau 
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descansi, van anar a Puigcerdà,  per passar 
el dia,  es va trobar un senyor que li va dir 
que aquests dies que tenia vacances els 
hauria d’ajudar a fer de guàrdia urbà, 
llavors ell se’n va anar a Barcelona a buscar 
l’uniforme, i els va ajudar durant tot el 
mes tan a ells com a nosaltres.   
 
Havíeu anat a l’escola de Bolvir ? 
 
Tot el que vaig aprendre de lletra va ser a 
l’escola d’aquí de Bolvir, com tota la gent 
de la meva època i com ja han comentat 
altres veïns, també vaig anar a l’escola amb 
el Sr. Salvador, érem més de 20 nens, en 
venien de Talltorta, algun de Ger i d’altres 
pobles veïns. 
 
També recordo que m’havien parlat dels 
mestres el Sr. Freixes i el Sr. Cantal, 
durant un temps, no recordo molt bé si 
m’ho va explicar el pare o l’avi, varen fer 
escola a un sala que ens hi van deixar a Cal 
Pebre.   
 
 
L’any 1936 
 
Per la guerra, els meus germans,  el Peret i 
l’Antonieta tenien 17 o 18 anys, jo en tenia 
8. Un dia els soldats varen venir a casa i es 
vam emportar el meu pare, i també altres 
homes del poble, el de cal Tià, el de cal 
Sant, el de cal Pati, i algun altre que ara no 
recordo. El meu va marxar amb uns esclops 
de fusta que s’havia fet ell mateix, 
recordo la mare plorant davant de la 
porta..... Llavors la mare va agafar un pa de 
3 kg i se’n va anar cap a All, pensant-se que 
allà els trobaria, però quan va arribar ja 
eren fora, llavors li van dir que havien anat 
cap a Puigcerdà, allà tampoc els va trobar. 
Es veu que els varen fer anar cap a Núria, 
es van  amagar i es van poder escapar, va 

fugir cap a França, i va arribar a Palau, on 
hi vivia una seva germana, i ella quan va 
poder el va portar cap aquí a casa, al cap 
de pocs dies varen arribar els altres. 
 
Ho recordo tot amb molta tristesa.    
 
El mossèn 
 
Ara em ve al cap el mossèn Ramon, que va 
viure a Bolvir durant més de 45 anys i em 
va donar la comunió i va casar a la meva 
germana. 
 
Records.... 
 
Quan era petita baixàvem la roba de casa 
fins el Toll, que era una bassa, on hi sortia 
aigua calenta i allà hi anàvem a rentar la 
roba i a fer veure les vaques. 
 
A la Sanera hi havia una Font que rajava 
nit i dia i hi anàvem a buscar aigua potable 
per veure. 
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Una cinquantena de veïns van assistir 
a la reunió informativa sobre 
l’actualització de les dades 

cadastrals dels immobles de Bolvir 
que va tenir lloc el passat divendres 

11 d’octubre de 2013 

ATENCIÓ AL PÚBLIC 

NOTIFICACIONS 
INDIVIDUALITZADES DELS 

TREBALLS DEL CADASTRE DEL 
MUNICIPI 

DATES: 21 A 25 D’OCTUBRE 

LLOC : AJUNTAMENT DE BOLVIR 

HORARI DE 9 H A 14 H I DE 16 H 
A 18H (EXCEPTE DIVENDRES DE 

9H A 15 H) 

SOL·LICITUD HORA PRÈVIA A 
L’AJUNTAMENT 972 895001 

OBRES CENTRE INTERPRETACIÓ D’EL CASTELLOT 
 
Les obres del Centre d'Interpretació 
segueixen al ritme previst. Tenim tot 
l'edifici amb la volumetria acabada, ja ens 
podem fer la idea del que representa 
l'immoble emergent del Turó del Castellot, 
així com l'inici de construcció de la rampa 
de sortida cap al jaciment arqueològic, a 
través de les terres. 
  
Coronades les alçades dels murs de 
tancament de l'edifici, s'han construït les 
cobertes, tant les planes per enjardinar 
com les inclinades, amb les seves vessants 
definides, manca la impermeabilització i 
l’acabat de pissarra. 
  
S'han iniciat els treballs de les divisòries 
interiors dels diferents espais que 
conformen el Centre, així com de les 
instal·lacions adjacents al mateix. 
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FESTA D’ESTIU 
 
El primer dissabte d’agost, com cada any, va tenir lloc la FESTA D’ESTIU, amb la cursa de 
BTT’s, i la VI Trobada de Puntaires. En acabar, a la Plaça Major es va fer l’entrega de premis 
de la cursa amb els resultats següents : 
 

 

FELICITATS A TOTS ELS 
PARTICIPANTS ! 

 
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 actuació en el marc de la trobada d’acordionistes del Pirineu 2013. 
 

Durant tot el cap de setmana hi varen haver diferents partits, torneig i sessions esportives 
al Poliesportiu municipal i a la piscina municipal. 

 
 

               

 ANYS 
CATEGORIA 

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

1 BALDUFES 9 LOLA ÀLEX ARIMAY BONASTRE GRACIA 
2 MINIS 26 ÀLEX CEBRIAN RUIZ YAGO MIR PICO GORKA ÁLVAREZ GARCÍA 
3 PREBENJAMI 21 FERRAN BAQUÉ AMAT ÁLVARO MIR PICO BERNAT ROSÉS FITÓ 
4 BENJAMI 17 ENZO RONCO PEDRO TORRAS PRAT MARC ESCUDER BARRIO 
5 ALEVI 24 MARC MAURELL VALERO ELOI DÍAZ-PEÑALVER GARCÍA ÀLEX FORMENTÍ CORRAL 
6 INFANTIL 9 JOAN FARRÀS PAU ESCUDER BARRIO ALBERT FORMENTÍ CORRAL 
7 CADET 7 MATEU SERRACIARA CAROL JORDI TARRATS BERNAT FALOMÍ SILLA 
8 JUVENIL 4 JAVIER RAVENTÓS DOMÈNECH ROC PONT FALOMÍ ARNAU SOLER PERRAMON 
9 SENIORS 3 PERE FURNÉ RIERA PABLO BOSCH GARCÍA SANDRA MIRET HERNÁNDEZ 

10 MASTERS 17 JOSEP FONT PÉREZ JORDI DOMÈNECH/JORDI BLANICH SERGI MARTÍNEZ BARRERO 
11 VETERANS 5 JAUME CAPDEVILA ELCACHO SERGI SABATE CUBEL ALEJANDRO MARIN ZIROTH 

TOTAL INSCRITS 142 
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BOLVIR 

JAZZ EN ESTAT  

PUR!  
 
 
 
El jazz a Catalunya viu una plenitud com 
mai s’havia vist, cosa que permet que 
els nostres cicles es caracteritzin per 
la diversitat i creativitat. Malgrat 
arrossegar la fama de música difícil i 
minoritària. 
  
La nombrosa assistència als nostres 
concerts demostra l’existència de 
notables excepcions. 
 
Històricament el jazz s’ha identificat 
amb clubs, caves i altres espais tancats 
i plens de fum, aquesta música 
afroamericana pot sonar tant o més 
aviat en espais oberts i a tota hora. 
 
La nit del 7 d’agost al poliesportiu, 
oberta la 6à edició del Bolvir jazz, el 
saxofonista Dani Nel·lo liderà el seu 
quintet abocant-nos una adrenalina 
sonora amb tot un còctel d’estils (rock 
and roll, rockabilly, rhythm and blues i 
en devessall de swing, inspirant-se 
(com ja citàvem en els programes de 
mà), en la figura de King Curtis, en una 
part del repertori, interpretat amb 
muscle i precisió. 

 
A mig concert ens sorprengueren amb 
una insinuació instrumental del “jig” 
(sintonia),  que Dani Nel·lo posa com a 
fons indicatiu del seu programa “jazz a 
l’estiu”, que TV3 emet, les matinades 
dels dies feiners. Tot seguit aquesta 
peça ens l’oferí completa i en un format 
de recreació. Quan va acabar el 
concert un públic eufòric, insistí de tal 
forma, que foren premiats amb dos 
llargs “encores”. 
 
El dia 14 el torn correspongué a la 
Barcelona Jazz Orquestra, una 
formació creada el 1996 pel 
vibrafonista Oriol Bordas, després 
d’uns anys d’inactivitat es tornà a refer 
dirigint-la qui ho fa actualment, el 
trombonista Dani Alonso.  
 
Volem recordar que el dia de Sant 
Jordi del 2000, al Casino de Puigcerdà  
actuaren un reduït grup anomenat “Dani 
Alonso and His lazy chickens”. 
 
El temps que tot ho cura, inclosa la 
mandra (“lazy”) ha encoratjat a en Dani 
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evolucionant gràcies a la seva tenacitat 
aconseguint una all star big band, la 
BJO actual. 
 
En el programa es citava la participació 
en la secció de saxos, d’en Joan 
Chamorro, un bon conegut (Sant 
Andreu Jazz Band, Andrea Motis), un 
imprevist va fer que no pogués venir a 
Bolvir. 
 
Al poliesportiu temes ben coneguts com 
“Rockin’ in rhythm” i “In a mellow tone” 
obrien el concert. A continuació la 
presència de la vocal Susana Sheiman 
s’inicià amb una saborosa cirereta 
composta pel temes “But not for me”, 
“cançó del país dels ocells” a més del 
carismàtic “Basin Street Blues”. 
 
L’aparició de tres parelles amarades de 
swing enriquiren coreogràficament  la 
nit al compàs del “marxós” tema “Little 
John special” seguit d’altres de 
factura, Duke Ellington, tota una 
demostració de la tècnica ballant “lindy 
hop”, estil que actualment ha ressorgit 
arreu. 
 
A sol·licitud de qui escriu aquests 
comentari ens interpretaren 
l’estàndard “Mitges brillants”, un tema 
multi interpretat per la nostra Núria 
Feliu, des de fa molts anys.   
  
La Sheiman sempre molt ben 
acompanyada per la BJO, va continuar 
el seu recital amb el conegut tema 
“Tisket tasket”. 
 

La insistència dels assistents que 
ompliren de gom a gom el local, varen 
poder veure com la il·luminació 
disminuïa, per desig de l’orquestra i 
vocal, obsequiant-nos amb un “bis”, una 
excel·lent versió del tema “On the 
sunny side of the street”. 
 
El tercer concert d’enguany, el del 21 a 
la plaça Major, presentà una 
particularitat, per primer cop als 
nostres concerts, varem tenir uns 
músics molt joves que varen actuar com 
a teloners, amb un repertori molt 
divers. Així s’atreviren amb alguna 
havanera (recordem El Cano de 
Palamós), temes de música pop i la 
graciosa Pantera Rosa. 
 
Cal destacar que els músics eren l’Aleix 
Besolí (acordió), en Jordi Tarrats 
(bateria) i en Marc Bertran (saxo), 
aquest últim veí de Bolvir. 
 
Passats uns breus moments el trio del 
mallorquí Biel Ballestes (guitarrista poc 
conegut pels no “jazzters”), pujà a 
l’empostissat per interpretar un estil 
de jazz diferent del clàssic, anomenat 
“Gypsy” o “Jazz Manouche”. Després 
d’uns temes dels quals en Ballester, ens 
donà breus explicacions amb anècdotes 
incloses, es notà una perfecta entesa 
amb el públic que l’escoltava amb molta 
atenció. 
 
Emfatitzat en la figura del gran Django 
Reinhardt el Trio va saber copsar un 
estil molt personal (especialment del 
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seu líder). També ens oferí temes 
propis sempre dins el “gypsi”. 
 
Del repertori d’aquests artesans del 
seu ofici anecdòticament l’ “Out of 
nowhere”  serví de fons (interpretat a 
duet Ballester, guitarra recolzat pel 
baix Anton Peer), mentre Leandro 
Hipaucha substituïa una corda trencada 
de la seva guitarra rítmica. 
 
A la segona part ens delectaren  amb 
peces com “Honeysuckle rose”, 
“Coquette” i “Swing 48”. Un concert 
per no oblidar. 
 
El dia 28 al poliesportiu municipal unes 
breus paraules de l’alcalde van tancar 
el cicle d’enguany. El sextet “Shakin’ 
All” dirigit pel ja conegut Dani Alonso 
(trombó, piano i cafetera amb aigua en 
un tema), Juli Aymí, l’eixerit saxo i 
clarinet, Pep Pasqual (tres habituals de 
la BJO que actuaren ja el dia 14) a més 
d’en Gerard Nieto (piano i trompeta 
ocasional), Queralt Camps al baix i un 
conegut Martí Elias a la bateria (el de 
la cua de cavall al cabell i que ha passat 
per Bolvir en altres cicles). 

Direm de passada que els “Shakin’ All” 
actuaren el 30 d’agost als concerts de 
les nits de Platja d’Aro. 
 
Amb un swing molt fresc aquesta banda 
va cloure les nits de jazz de Bolvir amb 
molta intensitat durant el concert 
interpretant-nos temes de Louis 
Jordan, Fats Domino, Louis Prima entre 
altres mítics. 
 
En un directe totalment explosiu, 
apareixen dues parelles de balladors de 
“lindy hop” convidant a joves i grans a 
ballar al ritme de peces com “Crazy 
Rhythm”, “Rosetta”, “Big Apple” entre 
d’altres. 
 
Tant l’orquestra com els ballarins 
crearen un clima d’interactivitat que 
dissipava els vergonyosos amb ganes de 
bellugar el cos, especialment als acords 
del ja conegudíssim “On The Sunny 
Side Of The Street”. 
 
L’essència del jazz a la Cerdanya 
segueix focalitzant-se en el 
BOLVIRJAZZ.  
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INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 2013 
    
L’actuació d’enguany s’ha desenvolupat entre el 8 i el 29 de juliol de 2013, i ha 

mantingut el mateix equip de direcció i coordinació que ens els anys precedents, amb 

la inestimable ajuda d’una cinquantena1

 

 d’estudiants, llicenciats i doctors, de les 

llicenciatures i graus d’Arqueologia, Història, Història de l’Art i Restauració, 

provinents majoritàriament de la UAB, però també de les universitats de Barcelona, 

Salamanca, Madrid, Oxford, Toulouse i Alger.  

Els treballs s’han centrat en tres zones ben 

diferenciades. D’una banda es pretenia 

ampliar la zona de la intervenció en l’Edifici 

IV, identificat en la intervenció de l’any 

anterior a la part ponentina, per tal de 

completar l’excavació del seu perímetre.  

 

També es proposava esgotar l’estratigrafia antròpica de l’Edifici II, a la part central 

del jaciment i que havia quedat a mig excavar en el 2012. I finalment també s’actuà a 

la part més llevantina del jaciment, a la zona interior de la muralla medieval, obrint 

una gran franja en aquell espai. L’objectiu consistia en verificar l’existència de 

vivendes medievals en aquell sector, testimoniades amb els nous Àmbits L, M i N, 

però també intentar veure la connexió de la bateria de cases excavades l’any 2011 a 

redós de la muralla, i més concretament, confirmar la presència de la porta d’entrada 

en aquell sector durant la fase ceretana d’ocupació de l’altiplà, tal com insinuaven les 

estructures que es van identificar en aquella campanya  

                                                 
1 Els estudiants/llicenciats vingueren en grups d’entre 28 i 30 durant tres setmanes consecutives el mes de 
juliol, sumant un total d’una cinquantena 
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     Edifici II                                                              Edifici III 

En el cas de l’Edifici IV, efectivament es va poder ampliar el conjunt de l’edifici, 

documentant-se la seva continuïtat cap a la part nord. I es van corroborar les 

hipòtesis de l’any anterior que li proposaven una construcció de mitjans de segle II 

aC, i un abandonament centrat en els primers decennis de la centúria següent. 

Talment, es confirmà que unes de les funcions principals del recinte tenia a veure 

amb la metal·lúrgia. A nivell estratigràfic cal dir que en aquell sector el terreny 

geològic cada cop apareixia a una cota més elevada, ja a només 25cm de les cotes 

inicials vegetals, amb el que arribats a un moment, tota resta arqueològica que no fos 

retallada en el substrat geològica havia desaparegut completament. L’actuació va 

localitzar el tancament de les tres habitacions que conformaven l’edifici, però també 

deixava a l’aire la possibilitat que hi hagués hagut un altre cos a la part nord formant 

part del mateix edifici, doblant la superfície del mateix. Com diem, tota resta 

estructural d’aquesta hipotètica nova ala havia desaparegut totalment.  

 
Val a dir que aprofitant l’ampliació realitzada s’aprofità per completar l’excavació 

arqueològica de l’Àmbit D, corresponent al període medieval, que també havia quedat 

a mig excavar en el seu moment.  

 

Pel que fa a l’Edifici II, s’hi havia iniciat l’excavació l’any anterior però que no es va 

poder completar. Es va exhumar un potent estrat d’enderroc, localitzant el que 
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semblava el nivell d’ús de l’estança. Aquest s’estenia per la majoria de l’edifici, 

mostrant que es tractava d’un gran espai diàfan, exceptuant una petita habitació a 

l’angle nordoriental. En el nivell de circulació es localitzaren tres grans retalls a la 

part central. Només un es va poder excavar, la sitja ue 757.  

 
En aquesta campanya es completà l’excavació del retall central ue 761, consistent en 

una estructura cúbica de planta quadrangular, de 2m de costat per dos de fondària. 

Del retall 763 no es va poder exhaurir els seus nivells de rebliment, finalitzant la 

intervenció a una cota propera als 5m des del seu inici. I en la resta de superfície 

s’esgotà l’estratigrafia antròpica i localitzant el substrat geològic a tota l’extensió. 

Aquí es van poder identificar algunes estructures muràries que corresponien a 

avantsales dels Àmbits VIII, IX i X de la fase ceretana.  

 

Pel que fa a les cronologies de construcció i abandonament, es contrastaren les dades 

preliminars de l’any anterior, i que són similars a l’Edifici IV. I en la funcionalitat, és 

evident que estem davant un espai d’emmagatzematge de productes, i que aprofitaria 

els recursos naturals de la contrada 

 

I finalment, a la zona de la muralla medieval es va decidir de realitzar un gran rebaix 

rectangular, resseguint la traçada de la muralla medieval, per tal d’intentar conèixer 

la realitat arqueològica a l’interior del clos. En total l’àrea oberta presentava una 

llargada d’uns 26m de llargada per 5m d’amplada, conformant un gran rectangle d’uns 

130m2.  

 
En aquest cas, l’excavació va documentar tres noves finques medievals, Àmbits L, M 

i N, també adossats a la muralla. No fou possible la finalització de l’excavació dels 

mateixos, i òbviament, tampoc es va poder assolir la seqüència estratigràfica d’època 

antiga. Totes les parets de les estances estaven realitzades amb la tècnica de l’opus  
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spicatum, amb més o menys ortodòxia, a base d’una majoria de lloses de pissarra 

lligades amb terra. En alguns casos, aconseguien unes potències estratigràfiques de 

més d’un metre. 

 

Finalment, i no menys important, dir 

que l’última de les tasques realitzades 

ha estat la consolidació de les 

estructures documentades a la part de 

llevant. Efectivament, després de 

l’excavació arqueològica s’ha efectuat 

una procés de restauració a totes les  

 

estructures d’època medieval 

localitzades en la campanya, i també la 

part de muralla medieval a on es 

recolzen. Igualment, en els Edificis II i 

IV, ja finalitzats arqueològicament, 

quedaren adequats amb un llit de 

graves que es cobrien la superfície 

sense alterar la seva composició 

volumètrica. Aquestes actuacions de 

consolidació i adequació en el jaciment 

es venen realitzant des de l’any 2008 i 

són del tot imprescindibles per a una 

bona preservació i manteniment del 

mateix. 

 

 

 

 

     

 

 

Lamentem la defunció de la Sr. Teresa 
Vigo Pubill (Teresita  de Cal Fanxico), que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2013. 
 
Descansi en pau. 
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L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CILMA 
FOMENTEN I CONSOLIDEN L'ESTALVI D'AIGUA A PROP DE 45 MUNICIPIS 

GIRONINS 
  

Des del dilluns 5, fins el dimarts 20 d’agost, a la nova escola de Sta. Cecília es va dur 
a terme l’exposició “aigua en equilibri”, seguint amb el foment de l’estalvi d’aigua que 
ja fa temps que l’ajuntament de Bolvir va posar en marxa. 
 
En el marc de l’exposició, així mateix, el passat 5 de setembre va organitzar-se una 
xerrada a les 7 de la tarda a la nova escola, on s’abordaren els motius pels quals cal 
estalviar aigua, es donaren pautes per entendre les factures de l’aigua, estudiant la 
factura de cada municipi i també s’informà de les possibles reduccions del cànon 
existents (tarifa social, ampliació dels trams, etc). 
  
L’ACA aportà els mecanismes airejadors que es lliuraren als participants de la 
xerrada. Aquests aparells, que es col·loquen a les aixetes de la cuina, al bany i a la 
dutxa, poden reduir fins a un 50% el consum d’aigua. 

     

INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE TELEGESTIÓ DE L’AIGUA 
 
L’objectiu del nou sistema de Telegestió de l’aigua potable instal·lat al municipi, 
subvencionat per Dipsalut (Diputació de Girona),  és garantir el subministrament i la 
qualitat de l’aigua a la població. Cada estació (dipòsit) disposa de la possibilitat 
d’enviament de missatges SMS en el cas que es produeixin alarmes per baixos nivells 
d’aigua, clor i fallada de bombes, i de comunicació amb el servidor.  
 
Amb el servidor es pot visualitzar en temps real el nivell del dipòsit, la concentració 
de clor i les altres alarmes que es puguin generar, així com la visualització de dades 
històriques i exportació de les variables, de forma que des de qualsevol equip de l’ens 
amb connexió a Internet es pot fer un seguiment continu de l’estació per tal de 
controlar la qualitat i el servei de l’aigua.   
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11 DE SETEMBRE DIADA NACIONAL DE 
CATALUNYA 2013 

El passat 11 de setembre, l’Assemblea 
Nacional Catalana, a la seva territorial de 
Cerdanya, va organitzar un seguit d’autocars 
per anar a la Cadena Humana, en el tram de 
Comarruga, 71 persones del nostre municipi hi 
varen assistir omplint un autobús.   

 

SUBVENCIÓ ARRENJAMENT TORRENTS A CAUSA DE LES INUNDACIONS 
 
L’ Ajuntament de Bolvir ha sol·licitat una subvenció al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya per tal de poder sufragar les 
despeses derivades de les actuacions d’emergència efectuades a conseqüència de les 
pluges torrencials i pedregades dels mesos de juliol i agost. 
 
S’ha procedit a l’arranjament de les àrees més afectades del nostre municipi, que han 
estat “La Carrerada” i el “Torrent dels Agustins”. Aquestes zones es van omplir de 
sediments i en conseqüència es van produir diverses inundacions. 
 
El cost total de les actuacions ha estat de 38.056,34€, del qual el 90% s’ha sol·licitat 
a la Generalitat.  
 

 
ZONA “TORRENT DELS AGUSTINS”          ZONA “LA CARRERADA” 

 

                      
Abans                        Després                                        Abans              Després 
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TORNEM A L’ESCOLA, PERÒ A LA NOVA! 
 
És hora de tornar al col·le, d'aprendre, 
llegir, jugar, investigar, pintar, 
compartir, crear, conèixer, imaginar...  
 
Ja ha començat el curs 2013-2014. 
Aquest curs és especial ja que donem la 
benvinguda als alumnes i famílies des 
de la NOVA ESCOLA SANTA CECÍLIA 
DE BOLVIR. 
 
El 12 de setembre hem acollit als 
alumnes a les noves instal·lacions de 
l’escola.  Si bé el context de la situació 
general del país no és massa optimista, 
l’equip de mestres de l’escola torna 
amb el mateix compromís i carregats 
de ganes i d’il·lusió per seguir tirant 
endavant el projecte educatiu de 
l’escola. 

Voldríem agrair a l’Ajuntament de 
Bolvir, Alcalde, Secretària, Regidors, 
Administratives i Brigada la seva 
dedicació en el projecte de construcció 
del centre com en el trasllat que s’ha 
fet abans d’iniciar el curs. 
 
Us voldríem explicar que el curs va 
engegar amb total normalitat,  a  les 9h 
del matí, els alumnes van entrar molt 
contents, motivats i amb moltes ganes 
d’aprendre,  per fi començaven a la 
seva escola, la que han vist construir 

des dels fonaments. Pel que fa als més 
petits, els de P3 no van plorar i ja s’han 
fet seu l’espai. Vam anar descobrint 
cada aula, al llarg del matí i ubicant-
nos. Val a dir que els alumnes ja han 
triat nom a les seves aules. Els 
d’infantil són la classe dels tigres i els 
de primària els Dofins, diuen que van 
triar  aquest nom perquè la classe és 
blava. A partir d’ara s’obre un projecte 
d’estudi interdisciplinari d’aquests 
animals que ens portarà  a viatjar i 
enriquir-nos culturalment. 
 
La primera tarda a l’escola, l’empresa 
de càtering, que serveix el dinar als 
alumnes, ens va convidar a un berenar 
d’inauguració del nou centre, així que a 
la tarda vam estrenar el menjador.  
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Els alumnes diuen que la nova escola 
és: 
 

• Álvaro: “L’escola té moltes coses 
pati, biblioteca,...  i m’agrada 
molt.”  

• Joel: “La nova escola és gran, 
divertida i també té un 
menjador.” 

• Laila: “L’escola és divertida i té 
un pati molt gran.” 

• Paola: “ Tenia moltes ganes 
d’anar a col·le.”  

• Andrea: “ M’agrada més aquesta 
escola perquè és més gran.” 

• Iker: “M’agraden molt els arbres 
que té l’escola i una classe petita 
amb ordinador.” 

• Anas: “ L’escola és molt gran. Al 
sorral i estem construint túnels 
amb l’ajuda dels amics.” 

• Samuel: “És una escola molt maca 
perquè és molt gran, té moltes 
joguines, trencaclosques, un 
memory i m’ho passo molt bé!” 

• Jamal: “M’agrada aquesta escola 
perquè tenim un peix, llibres, 
plastilina i gomets.” 

• Alejandro: “M’agraden molt les 
classes perquè són de colors. Els 
lavabos tenen unes llums 
màgiques perquè s’encenen quan 
camines.” 

• Angie: “Al pati hi ha un sorral on 
hi construïm castells i túnels.” 

• -Morad : “Té flors boniques i un 
pati gran.” 

• Elvis: “M’agrada el tobogan i 
baixo així.” 
 

• Jordi: “M’agrada el lavabo 
perquè és gran però el vàter és 
petit.” 

 
Primer dinar a l’escola i 
becaina. 
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Treballem bé! 
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Feia temps que en parlàvem i, per fi, va 
arribar el dia!!! Tots teníem moltes 
ganes d'estrenar l'escola nova. I això 
és el que vam fer el dia 12 de 
setembre!!!  
 
A primera hora del matí, es respiraven 
nervis per tot arreu. Per una banda, hi 
havia els nens i nenes nous, uns infants 
que encara no ens coneixien de res, i 
que era la seva primera vegada que 
anaven a l'escola.  
 
Alguns estaven il·lusionats i amb ganes 
de descobrir què era això de “l'escola”, 
i d'altres estaven una mica tristos 
perquè potser era el primer cop que se 
separaven dels seus pares... Per una 
altra banda, hi havia els nens i nenes 
que ja feia un curs que venien amb 
nosaltres a la llar d'infants, i la gran 
majoria van arribar contents i amb 
molta curiositat per conèixer la nova 
escola i els nous companys i companyes. 
 

 

I, finalment, hi érem nosaltres, l'Olga i 
la Mar!!! Les mestres!!! Les dues 
estàvem una mica nervioses perquè era 
una nova situació per nosaltres també! 
Així, començava l'adaptació per tothom 
a l'escola nova!!! 
 
 

 
 
 
Aquest curs som més nens i nenes, i 
això ens agrada molt. Tenim dues aules, 
la dels “grans” i la dels “petits”, totes 
dues plenes de joguines, i molt maques i 
acollidores. Allà ens hi passem els 
matins, jugant i fent activitats de tot 
tipus, i sempre ens divertim molt. Als 
migdies anem a dinar al menjador de 
“l'escola dels grans”. Hi anem fent un 
trenet, perquè no podem córrer pel 
passadís, ja que els nens i nenes 
d'Infantil i de Primària estan fent 
classe i no els podem molestar!!! 
Després, amb les panxes ben plenes, 
tornem a les nostres aules per fer la 
migdiada, un moment molt necessari 
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per tots. I, les tardes ens passen 
volant!! De seguida, es fa l'hora de 
marxar cap a casa... Els pares van 
arribant, i ja diem adéu a l'escola, fins 
l'endemà!!! 
 
Tenim una escola molt bonica! I 
n'estem molt orgulloses de poder-ne 
formar part!!! 

Aquest curs tot just comença, però ja 
tenim moltes coses pensades per anar 
fent durant tots aquests mesos. Ja us 
anirem explicant!  
 

Les mestres de l'Escola Bressol 
l'Oreneta, 

 
Olga i Mar.
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De l’hemeroteca en destaquem: 
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Regió7         DIMARTS, 30 DE JULIOL DEL 2013 
 
“LES INVESTIGACIONS AL POBLAT IBEROROMÀ CONTINUARAN A LA PART DEL 
TURÓ PER EXCAVAR 
 
D. P/BOLVIR 
 
Els treballs d’excavació i consolidació del poblat iberoromà s’han marcat com a principal 
objectiu per a aquest estiu situar l’abast d’aquesta activitat metal·lúrgica i estendre la part 
del turó que encara no s’ha excavat, on darrera la muralla medieval està apareixent nous 
habitatges d’origen iber. 
 
Enguany, el jaciment ha viscut la sisena edició d’aquest camp de treball que aplega interessats 
en la matèria d’arreu de l’estat, gràcies a l’organització de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i al finançament econòmic per part del consistori de Bolvir. 
 
Les restes del poblat iberoromà del Castellot van ser descobertes pels arqueòlegs Oriol 
Olesti  i Oriol Mercadal l’any 1992. Va ser, però a partir del l’any 2006 quan s’hi va començar 
a treballar gràcies a la voluntat de l’Ajuntament de la localitat. 
 
Des de llavors, la idea de recuperació ha anat creixent, primer en passar a ser propietat 
municipal i després va ser complementada amb un projecte museogràfic, el futur centre 
d’interpretació del Castellot que es construirà. “  
 
    
 
 



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 

Número 24 – Octubre 201 3  Pàg. 22 

 
Regió7          DIJOUS, 8 D’AGOST DEL 2013 
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PIRINEUS       DIMARTS, 10 DE SETEMBRE DEL 2013/BONDIA 
 

 
 
Regió7         DIJOUS, 10 D’OCTUBRE DEL 2013 
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  ACTIVITATS ESPORTIVES 
Curs escolar 2013/14 

 

 
Del 2 d’octubre del 2013 al 20 de juny del 2014  

Els dimecres i divendres de 17:00h a 18:30h 
(el monitor recollirà els nens directament de l’escola i els portarà al poli) 

Obert a nens i nenes de 3 a 6 anys  
 

 
Del 2 d’octubre del 2013 al 20 de juny del 2014  

Els dimecres i divendres de 17:00h a 18:30h 
(el monitor recollirà els nens directament de l’escola i els portarà al poli) 

Obert a nens i nenes de 6 a 12 anys 
 

 
Del 2 d’octubre del 2013 al 30 de juny del 2014  

Els dimecres i divendres de 19:00h a 21:00h 
Obert a joves i adults de totes les edats 

 

 T A R I F E S  

1  A C T I V I T A T  D I R I G I D A  
9 5 , 0 0 € / c u r s  

4 5 , 0 0 € / t r i m e s t r e  
1 8 , 0 0 € / m e s  

2  A C T I V I T A T S  D I R I G I D E S  
1 2 0 , 0 0 € / c u r s  

6 0 , 0 0 € / t r i m e s t r e  
2 5 , 0 0 € / m e s  

Q U O T E S  S O C I  

 R E S I D E N T S  N O  R E S I D E N T S  

F A M I L I A R  1 8 0 , 0 0 € / a n y  3 6 0 , 0 0 € / a n y  

F A M I L I A R  C A P  D E  
S E T M A N A  

1 2 0 , 0 0 € / a n y  2 4 0 , 0 0 € / a n y  

J U B I L A T  3 6 , 0 0 € / a n y  7 2 , 0 0 € / a n y  

I N D I V I D U A L  1 2 0 , 0 0 € / a n y  2 4 0 , 0 0 € / a n y  

M A T R Í C U L A  1 5 , 0 0 €  3 0 , 0 0 €  

Per a més informació:  
poliesportiubolvir@gmail.com o al 686 008 443, facebook 

 

mailto:poliesportiubolvir@gmail.com�
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AGENDA DESEMBRE 
1 15:30H VII CAMPIONAT DE BOTIFARRA - LOCAL SOCIAL 
7 21H QUINA A FAVOR DE L’ESCOLA - LOCAL SOCIAL 

7-8 10H VI FIRA D’ANTIQUARIS I BROCANTERS - 
POLIESPORTIU 

13-15 II TORNEIG FUTBOL SALA BENJAMÍ I ALEVÍ – APUNTA’T 
19 16H A 18H CAGATIÓ I BERENAR POPULAR – ESCOLA NOVA 
28 21:30 H QUINA A FAVOR DE LA MARATÓ TV3 - LOCAL 

SOCIAL 
29 18H ARRIBADA PATGE REIAL I RECOLLIDA DE CARTES - 

PLAÇA MAJOR 
31 00:15 BALL DE CAP D’ANY – LOCAL SOCIAL 

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 

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 

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 RESTAURANT 
TORRE DEL REMEI 

Camí del Remei 972140182 info@torredelremei.com www.torredelremei.com 

HOTEL RESTAURANT 
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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