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Ja tornem a tenir la primavera aquí i 
l’afany de millorar en tots els aspectes 
el poble segueix, durant aquest any 
farem un reguitzell de millores a fi 

d’anar completant integrament les 
mancances que cada vegada són menys. 
 
Seguirem treballant amb entusiasme i 
voldríem aconseguir un poble més 
participatiu i que tothom es 
solidaritzés i aportés idees per tal   de 
millorar tot el que es pugui no tan sols 
per iniciativa de l’equip de govern sinó 
també per iniciativa de la població. 
 
Volem aprofitar per recordar a tothom 
que s’actua amb el màxim rigor en 
qualsevol actuació que es porti a terme 
sense fixar-se en les persones. La 
política de fets consumats no serà 
acceptada mai i s’actuarà amb 
contundència . 
 
Continuem lamentant la sostracció de 
l’Estelada d’El Castellot, per part de 
persones desconegudes, poc respec-
tuoses amb els sentiments de país 
d’aquest ajuntament.  
 

 
L’equip de Govern   

 

SUMARI 
EN AQUESTA 26 ena EDICIÓ TROBAREU LES SEGÜENTS SECCIONS: 

L’ENTREVISTA, L’AJUNTAMENT US INFORMA, ACTIVITATS REALITZADES AL MUNICIPI,    
L’AGENDA D’ACTIVITATS I ELS TELÈFONS D’INTERÈS 

     Núm.26           Abril 2014 
 
 
                                   



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 

Número 26 – Abril 201 4  Pàg. 2 

 
         RESUM SUBVENCIONS COBRADES ENGUANY  

 
ORGANISME CONCEPTE IMPORTS  SOL·LICITADA COBRAMENT 
Institut per al 

desenvolupament i la 
promoció de l'Alt Pirineu 

i Aran  

 
Concert acordionistes 

del Pirineu 

 
893,28 € 

  
2012 

 

 
28/01/2014 

 
Generalitat de Catalunya 

Direcció General 
d'Arquitectura i Paisatge 

Adequació i 
soterrament de 
serveis públics al 

nucli agregat Raval 
de Castell 

 
28.521,82 € 

  
2009 

 
03/03/2014 

Generalitat de Catalunya 
Direcció General 

d'Arquitectura i Paisatge 

 
Serveis bàsics al nucli 

de Bolvir 

 
41.247,59 € 

 

  
2010 

 
03/03/2014 

PUOSC (Pla Únic d’Obres 
i  Serveis de Catalunya) 

Ascensor ajuntament  
30.000,00 € 

  
2011 

 
20/02/2014 

PUOSC (Pla Únic d’Obres 
i  Serveis de Catalunya) 

C/Camp de l’Areny i 
Antoni Elies 

 
67.558,00 € 

  
2012 

 
20/02/2014 

PUOSC (Pla Únic d’Obres 
i  Serveis de Catalunya) 

C/Sant Galderic i C/ 
de la Font 

59.908,02 €  2011 20/02/2014 

DIPSALUT (DIPUTACIÓ 
DE GIRONA) 

Activitats de 
Promoció de la Salut 

 
998,70 € 

  
2013 

 
27/03/2014 

 
DIPSALUT (DIPUTACIÓ 

DE GIRONA) 

Programa de suport 
econòmic a les 

actuacions plagues 
urbanes 

 
353,32 € 

  
2013 

 
27/03/2014 

DIPSALUT (DIPUTACIÓ 
DE GIRONA) 

Telecontrol  
 instal·lacions d'aigua 

potable 

 
15.130,11 € 

  
2013 

 
27/03/2014 

                                    TOTAL                     244.610,84 € 
 
 
 

SUBVENCIONS PENDENTS DE COBRAMENT A DATA 24 DE MARÇ 2014 
Elaboració Pla Protecció Civil 1.255,00 € 
Construcció Centre Interpretació 434.500,00 € 
Telecontrol de les instal·lacions d'aigua potable 15.130,11 € 
Subscripcions a diaris, revistes i punt TIC 1.124,00 € 
Jutjat de Pau 2013 800,00 € 
2on pagament Fons Cooperació Local de Catalunya- 2012 18.244,65 € 
Fons Cooperació Local de Catalunya - 2013 3.828,74 € 
1er pagament Fons Cooperació Local de Catalunya - 2012 19.144,56 € 
 TOTAL    494.027,06 €  
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ACTUALITZACIÓ DADES CADASTRALS DELS IMMOBLES DE BOLVIR 
 
 
El passat mes de març es van donar per acabades les actuacions portades a terme 
per l’empresa Sucsa. 
 
Tot el municipi ha estat actualitzat segons criteris de la ponència de valors de l’any 
1989, incorporant totes les rehabilitacions i unificant criteris.  
 
No s’han modificat valors de cap immoble, únicament s’ha fet coincidir la realitat 
física amb les dades que constaven al Cadastre. Han aflorat immobles i 
rehabilitacions valorats cadastralment en 26.000.000,00 € que durant els darrers 20 
anys no s’havien tingut presents, a efectes de tributació.  
 
 
 

ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LES CARRER BLANCA ALBÓ 
 
 
En data 30 de novembre de 2013 i 19 de març de 2014 es va procedir a l’adjudicació 
mitjançant subhasta pública de les parcel·les ubicades al carrer Blanca Albo Manaut, 
núm. 1, i núm. 3 del S.U.P. Sallens, propietat d’aquest ajuntament, per un import de 
130.100,00 € i 851.109,00 € respectivament.  
 
Amb aquest import es finançaran diverses inversions a realitzar al municipi durant les 
anualitats 2014-2015, entre les quals en destaquem: 
 

1.- Ampliació del cementiri 
2.- Adequació dels vials del carrer Castell 
3.- Asfalt de la cruïlla del Poliesportiu i Escola 
4.- Arranjament del camí de Sant Jaume 
5.- Substitució de la canonada del pou del Toll 
6.- Liquidació final de la compravenda del terreny de l’escola 
7.- Projecte museïtzació centre d’interpretació 
8.- Subsanació de les deficiències urbanístiques de la urbanització la Ferratgeta  
9.- Adequació plaça de l’Església 

     10.-Instal·lació canonades de gas, asfalt i adequació dels vials al carrer   
           Escoles 
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NOVA WEB MUNICIPAL 
            

 
 
 
Des del passat 18 de març, tenim en marxa la nova web de l’ajuntament i estem a 
l’espera que ens obrin la nova seu electrònica i l’e tauler, per tal de realitzar on-line (i 
amb seguretat) tots els tràmits municipals. Us anirem informant en relació a aquest 
nous serveis pels veïns. Visiteu-nos a: www.bolvir.cat 
 
 

RECOLLIDA PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DELS PAGESOS DEL MUNICIPI 

 
L’Ajuntament de Bolvir, en data 24 de maç va procedir a la recollida de 15.500 Kg de 
pneumàtics fora d’ús que es trobaven abandonats pels pagesos als camps. El cost de la 
recollida ha estat de 5.657,85 € a càrrec de l’ajuntament. 
El Sr. Albert Dosta, el dia 15 d’abril de 2014,  ha retirat a càrrec seu un camió de 
pneumàtics a instàncies de l’ajuntament, aprofitem per mostrar-li el nostre 
agraïment. 
 

 
 
 

 
 
 
 

US RECORDEM QUE: 
 D’ACORD AMB EL  DECRET LEGISLATIU 1 /2009,  DE 21  DE JULIOL,  PEL QUAL 

S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DELS RESIDUS,  
CONSTITUEIX UNA INFRACCIÓ GREU 

L’ABANDONAMENT DE RESIDUS I DEIXALLES DE QUALSEVOL NATURALESA I 
LA CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS DE RESIDUS NO LEGALITZATS.  

http://www.bolvir.cat/�
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ENTREVISTA: SEGUINT AMB LES PETITES HISTÒRIES DEL POBLE DE BOLVIR 
ENTREVISTEM A LA SRA. DOLORS BERTRAN JORDANA (CAL PERANTONI) 
 

 
 
 
Lloc de naixement 
 
Vaig néixer a Bolvir, l’any 1930 i és on 
he viscut tota la vida. Sóc filla de Cal 
Bertran, família de moltes generacions, 
la mare va venir de Cal Blancaret de 
Llívia, vaig tenir dos germans que varen 
arribar a adults, el Josep i el Guillem. 
 
La guerra 
 
Al final de la guerra la mare ens va 
portar cap a Angostrina, per por que 
ens passés quelcom de dolent. D’allà 
varem veure explotar els polvorins.   
 
En acabar la guerra varem tornar a 
casa i els diumenges ens feien anar a 
missa vestits de falangistes. 
 

Després de la guerra feien els passis 
fronterers, mensualment, havíem 
d’anar a fer-los a Ger, el pare parlava 
només en català, la guàrdia civil li 
preguntava en castellà i li deien que ho 
digués “alto i claro, en castellano”, el 
pobre home no en sabia.  
 
Havíeu anat a l’escola de Bolvir? 
 
Sí, vaig anar amb el Senyor Salvador 
Andreu, fins els 14 anys. Sempre 
estudiàvem en castellà i el mestre ens 
deia que si venien forasters mai 
parléssim català, sempre en castellà. 
 
A l’escola hi venien nens del pobles 
veïns com ara Ger, Guils de Cerdanya, 
Saga, Talltorta, etc. 
 
La família 
 
Em vaig casar amb el Ventura 
Trescents Elies de Cal Perantoni. Els 
sogres varen partir el paller i allà ens 
hi varem fer casa nostre, on encara hi 
visc. 
 
El meu sogre era el fuster del poble, i 
fins tot va arribar a fer taüts, era 
l’únic fuster del poble. 
 
El meu home, el Ventura, va anar a la 
guerra amb la lleva del biberó, un cop 
acabada la guerra el varen agafar per 
quintes i enviar a l’Àfrica durant 3 
anys.  
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Al retornar a casa no va poder 
treballar de paleta per manca de feina, 
fins que en va trobar. 
 
La joventut 
 
 

Les festes a Bolvir 
 
Abans, les festes úniques festes que es 
celebraven al poble, eren Sant Isidre i 
Santa Cecília treballar de pagès, 
aleshores,  ens quedàvem sols amb el 
pare.

Quan tenia 18 anys em vaig quedar 
sense mare, amb 4 homes a casa, els 
quals durant l’estació  d’hivern 
s’estaven a casa i a l’estiu anaven 
llogats. 

 
 
 
 

 
El pare a l’hivern feia de llosaire i jo 
anava a portar-li el dinar als LLosers. 
 
Sempre he estat treballant a casa i 
algunes temporades vaig treballar 
d’assistenta amb famílies. 
 
La família 
 
Vaig tenir dues filles, la Nati i la Imma, 
i un nét el Sergi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lamentem les defuncions del Sr. Francesc Ravetllat Armengol i la 
Sra. Josefa Torrent Formentí que van tenir lloc el dia 18 de febrer 

i 6 de març de 2014, respectivament. 
Descansin en pau. 
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MORT D’EN JOSEP MARIA SOBIRACHS 
 
 

 
 

 
Acabant el present butlletí rebem la 
notícia del traspàs de l’escultor Josep 
Ma. Subirachs. Durant l’agost de l’any 
2011 vam tenir l’honor de dur a terme 
una exposició seva de litografies i 
escultures a la Capella de la Mare de 
Déu de l’Esperança de Bolvir, gràcies a 
la seva filla Judit i amb la col·laboració 
de l’amic Eduard Fornés. Descansi en 
pau. 

 
La Vanguardia  9 d’abril de 2014 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Litografia cedida     
 pel Sr. Subirachs   
   a l’Ajuntament 

de Bolvir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.com/imgres?q=subirachs&hl=ca&biw=843&bih=430&gbv=2&tbm=isch&tbnid=07T_svh0cwemdM:&imgrefurl=http://in.directe.cat/francesc-bellmunt/blog/4581/amagueu-en-subirachs&docid=WdL_C3PC5SwxNM&w=550&h=395&ei=bdk7TqW-OITWsgaA_-Ab&zoom=1�
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ROURE TRICENTENARI 
 

            
 

erra mil·lenària de Bolvir, farà créixer també l'arbre del tricentenari, el 
roure que es va plantar a la muntanya de Montserrat,  als terrenys de l’antic 
convent de Santa Cecília, amb la presència de l’Abat del Monestir de 

Montserrat, el passat  2 de març.   

La plantada del roure, amb terra de centenars de municipis, vol ser emblema de la 
força del país i que l’arbre creixi amb la terra de totes les viles i ciutats de 
Catalunya com a símbol d’unitat i fermesa. El comissari del Tricentenari, Miquel 
Calçada explica que aquesta plantada simbòlica vol posar en valor “la resistència del 
poble català”, que “300 anys després del setge encara segueix sent una nació que 
ara vol dotar-se d’un aparell administratiu”. 

 
 

22 MARÇ RECOLLIDA DE SIGNATURES PER LA INDEPENDÈNCIA 
 
 
 
En el marc de la 2a Jornada de 
Recollida Massiva de la campanya 
“Signa un vot per la independència”, el 
dia 22 de març el municipi de Bolvir, va 
participar en l’acció amb la recollida 
d’unes 75 signatures. 
 
 
 
 
 

T 
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VOLTA CICLISTA A CATALUNYA 
 
El passat dimecres 26 de març a les  
16:45h, es va disputar a Bolvir, un 
sprint puntuable per a la classificació 
final de la Volta a Catalunya, que 
enguany ha arribat a la 94ena edició, 
convertint-se en la 3ª prova més antiga 
d’Europa i organitzada bàsicament per 
voluntaris.  
                          

CURS INFORMÀTICA 
 
El proper dimarts  29 d’abril, s’iniciarà un curs d’informàtica, subvencionat per 
l’ajuntament, que tindrà una durada de 12 setmanes a partir de la data de 
començament, l’horari serà els dimarts de les 4 de la tarda a 2/4 de 6. 

 
Us hi esperem! 

 
BOLVIR AMB EL MEDI AMBIENT 

 
L’Ajuntament de Bolvir, vol recordar als veïns i veïnes de la responsabilitat que 
comporta la tinença d’animal domèstic. Cal que els propietaris dels gossos recullin els 
excrements dels animals de les vies, llocs i espais públics.  
 
L’imcompliment d’aquest deure pot comportar una multa per import d’entre 60,00 € i 
300,00 €, que s’incrementarà en cas de reincidència, d’acord amb l’article 29.2 de 
l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics. 
 

FEM ENTRE TOTS UN BOLVIR MÉS FLORIT 
 
Agraïriem a tots els veïns que aquesta 
primavera omplissin amb flors les 
finestres i façanes de les cases, la fita 
no farà sinó redundar en la millora de 
l’entorn on vivim, en una clara vocació 
per assolir la millor imatge del municipi. 
A tal efecte l’ajuntament obsequiarà 
amb petúnies i geranis als veïns que ho 
sol·licitin, entre els dies 18 i 30 d’abril.  
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DECLARACIÓ ESGLÉSIA SANT CLIMENT DE TALLTORTA BÉ CULTURAL 
D’INTERÈS NACIONAL (BCIN) 
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D’aquest segon trimestre els alumnes han destacat: 
El passat  26 de març va passar per Bolvir la Volta Catalunya. Vam preparar 
pancartes i vàrem sortir a animar-los a la Meta volant que hi havia instal·lada davant 
de l’ Isard. Alguns periodistes van parar i van parlar amb nosaltres. Tot i que feia 
molt fred va ser un privilegi poder-los veure! 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aquest segon trimestre hem pogut fer les activitats d’interzona de la ZER  a 
l’escola de Santa Cecília, de Bolvir. Els alumnes de Bolvir van ensenyar la seva escola i 
han  fet d’amfitrions dels seus companys. Les activitats portades a terme han estat: 
racons, psicomotricitat, llengua estrangera, música, educació física i càlcul. 
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-
Cicle Mitjà de l’escola Santa Cecília i de la ZER Cerdanya han entrat dins el Pla Pilot 
de neu a les escoles. A més, de la Setmana Blanca, enguany han practicat unes 
sessions d’Esquí de Fons a l’estació de Guils Fontanera. L’any que ve continuarem dins 
d’aquest Pla i practicarem diferents esports de neu. 

 
- I  com no, el que més recorden és la Rostita.  Aquest any Princeses, Vampirs, 
Ninges, Bruixes, Ós panda... van passejar pel poble, amb la llar d’infants i diferents 
famílies que ens van voler acompanyar. Tots disfressats petits i grans cantaven 
Rostita, a cada casa ens donaven ous, xocolata, galetes...   
 
 
A la tarda, després de fer el recompte 
de tot el que s’havia recollit, vam 
gaudir d’una pel·lícula i un berenar.  
Amb tot el que es va recollir per la 
Rostita vam dinar un dia a l’escola tots 
plegats i a més, hem esmorzat 
diferents dies. 
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Gràcies a tot el poble per la vostra col·laboració! 

 

Aquest trimestre els nens i nenes d'infantil hem experimentat amb el gel 
El proper 23 d’abril, Sant Jordi, l’Escola com cada any muntarà una parada de venda 
de roses i llibres a la cruïlla dels quatre camins. Hi esteu tots convidats! 
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Aquet trimestre els nens i nenes d’infantil hem experimentat amb el gel 

 

L´HEM TOCAT, OLORAT, PROVAT...  

UI QUÈ FRED!  

 

 

 

HEM PINTAT AMB GEL.  

SOM UNS ARTISTES!  

 

 

HEM CONGELAT SUC SENSE CONGELADOR.  

INCREIBLE!  

 
 

HEM FET GEL DE DIFERENTS  SABORS I FORMES.  

UMM QUÈ BO!  

 
 
 

HEM PESCAT GEL AMB UN CORDILL.  

HO HEM ACONSEGUIT AMB UNA MICA DE SAL!  
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a ha arribat la primavera, i així 
és com es va acabant el segon 
trimestre. Ens ha passat volant, 

perquè hem fet moltíssimes coses. 
 
Durant el trimestre, hem estat 
observant i parlant sobre l'hivern: el 
fred que fa, com ens vestim, quins 
colors veiem en els paisatges, la neu... 
 
A mitjans de febrer, va arribar una 
setmana que a tots i a totes ens 
encanta... la setmana del Carnestoltes!!!  
 
Cada dia de la setmana, el Rei 
Carnestoltes ens enviava  unes ordres 
que, si molt ens volíem divertir, 
aquelles ordres havíem de seguir. Així 
que, un dia, vam portar tots un davantal 
posat; un altre dia, vam arribar a 
l'escola amb uns pentinats molt xulos al 
cap; el dia següent, amb corbata vam 
anar fins l'hora de marxar; un matí, ens 
vam pintar les cares com vam voler... I, 
finalment, el dia de la gran festa, tots 
ens vam disfressar, cadascú del que li 
va venir més de gust. Hi havia elefants, 
princeses, gossos, pallassos, pinguïns, 
gallines, minnies... una miqueta de 
tot!!!!!!!  
 
Tots els infants anaven realment 
guapíssims. Els nens i nenes més grans 
vam sortir a passejar pel poble a 
demanar Rostita.  

Els veïns i les veïnes de Bolvir ens van 
donar moltes coses i totes molt bones. 
Des d'aquí els enviem un petó molt fort 
d'agraïment!!!!!! 
 
 

 

J 
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Després de passar uns dies de festa i 
xerinola, va arribar la Vella Quaresma! 
Cada divendres li “tallem” una cama, i 
alguna sorpresa o altra sempre ens 
porta. 
 
A més a més, aquests mesos hem estat 
treballant molt, tant que alguns ja 
sabem cançons i colors en anglès. I és 
que és molt divertit escoltar, parlar i 
jugar amb una llengua molt diferent de 
la nostra. 
 
I com que ens agraden molt les 
experimentacions, sigui amb el material 
que sigui, aquest trimestre tampoc 
n'han faltat!!! Un dia, ens vam fer 
massatges amb crema hidratant uns als 
altres, fins i tot a l'Olga i a la Mar... Va 
ser tot un plaer... Vam quedar tots ben 
relaxats! 
També, vam experimentar amb 
xocolata desfesta... mmmmm! Alguns la 
van tastar, altres es van pintar les 
mans, els braços i la cara, altres la van 
olorar... Va ser una activitat molt 
agradable! Aquesta experimentació 
amb xocolata la vam fer dos dies 

després d'haver fet una excursió al 
CAT de Puigcerdà amb autobús! Allà 
vam fer un taller molt interessant que 
es deia: “De la fava del cacau a la 
tauleta de xocolata”. I com que ens 
encanta la xocolata...  a l'escola vam 
fer l'experimentació per acabar-ho de 
rematar! 

Ah, i sabeu què, aquest trimestre 
alguns nens i nenes han anat a la 
piscina!!! Els dimarts, a primera hora 
del matí, al Poliesportiu de Puigcerdà, 
feien una horeta de “xip-xap”! Ha estat 
el primer curs que hem fet aquesta 
activitat, i sens dubte, la continuarem 
fent, ja que ha estat una gran 
experiència, i als infants els ha anat 
molt i molt bé!!! 
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Ara ja queda la recta final!!  
 

 
 
Seguirem aprenent i gaudint dia a dia, i intentant que cada moment que estem junts, 
petits i grans siguem feliços en la nostra fantàstica escola. Perquè no hi ha res més 
important que això!!! Ser feliç 
 
 

Les mestres de l'Escola Bressol l'Oreneta, 
Olga i Mar. 
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El passat 23 de març, el bolvirenc Lázaro Martínez Sonsona, es va proclamar campió 
de Catalunya i d’Espanya en la categoria 8 nòrdics de gossos de trineu. 
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De l’hemeroteca en destaquem:  
  QUEROL –REVISTA CULTURAL DE CERDANYA- NÚM. 14 1R QUADRIMESTRE 2014 
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CTIVITATS POLIESPORTIU MES D’ABR A 
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HOTELS – RESTAURANTS – TURISME RURAL 
AGROTURISME MAS D’ARAVÓ Mas d’Aravó 679 788 130 masaravo@gmail.com 
HOTEL -REST.  TORRE DEL REMEI Camí del Remei 972 140 182 info@torredelremei.com 
HOTEL-REST.  XALET DEL GOLF Plaça del Golf,5 972 884 320 reservas@chaletdelgolf.com 
RESTAURANT  CAL SABATER Antoni Elies, 13 972 895 235 restaurant@calsabaterbolvir.com 
RESTAURANT  LA SOLANA Ctra. Puigcerdà 972 895 270     janetsolana@hotmail.com 
REST.   LES HEURES D’EN DÍDAC Camí de la Vall, 1 972 895 069 sandragarriga@hotmail.com 
RESTAURANT  L’ISARD Ctra. Puigcerdà 972 895 033 bolvir1@hotmail.com 
    

EMPRESES I COMERÇOS DEL  MUNICIPI 
CENTRE MUSHING Camí dels Clots 616 893 503 lazarosteam@gmail.com 

www.lazarosteam.blogspot.com 
DISSENY GRÀFIC  
IL.LUSTRACIÓ 

Camp de l’Areny, 2 610 735 740 marc.il@ilimit.es  
www.marcmones.com 

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 609 324 610 cortes.3@telefonica.net 
JARDINERIA RAVETLLAT De la Font, 4 casa 3 972 895 103  
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 

 
BOMBERS I POLICIA GENCAT 112 
URGÈNCIES MÈDIQUES 112 
EMERGÈNCIES AJUNTAMENT 608 245 094 
LLAR D’INFANTS L’ORENETA 608 245095 
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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