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Entrem al darrer any de la legislatura ja que el proper maig, si no hi ha canvis, hi 
hauran eleccions municipals. Nosaltres encarem aquest període amb la mateix 
empenta de sempre i hem engegat diverses actuacions que milloraran urbanísticament 
el nostre municipi. Tanmateix, anem completant nous equipaments municipals que 
enriqueixin culturalment la població. 

Seguim potenciant les activitats entorn al poliesportiu, engegant activitats tan pels 
joves com per la gent gran i fomentem cursos que tinguin interès per qualsevol 
col·lectiu. 

Amb l’entrada de l’estiu demanem la màxima correcció en el comportament que faci 
més fàcil la convivència, ja que durant la passada revetlla de Sant Joan es varen 
produir bretolades impròpies de cultures avançades. 

Us desitgem  que gaudiu d’un bon estiu, encara que el seu inici hagi estat molt passat 
per aigua.        

        L’equip de Govern 
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OBRES EN CURS: 
Substitució canonada aigua potable del pou del Toll 

Soterrament línia d’Alta Tensió des de l’escola fins al carrer Escoles 
Asfalt entorn poliesportiu – escola - piscina 

Arranjament carrer Castell 
Arranjament nucli de Talltorta – Camí de la Farga i carrer Mas d’Aravó 

Arranjament dèficits urbanístics urbanització la Ferratgeta 
Adjudicació projecte museístic Centre d’Interpretació d’”El Castellot”(actuació 

cofinançada pel FEDER Catalunya 2007-2013, Eix 4, desenvolupament local i urbà, resolució GRI/2798/2011, 
de 24 de novembre,  programa Viure al Poble Més) 

 
 
 

SUBVENCIONS 
Organisme Concepte Import Atorgat 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Patrimoni 

i Cultura 

Redacció i execució del 
projecte museístic i 

d’adequació del jaciment 
arqueològic d”El Castellot” 

33.609,83 € 

 
 
 

DELIMITACIÓ TERRITORIAL 
 

Conjuntament amb el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, 
s’han iniciat les actuacions de delimitació territorial amb el municipi de Puigcerdà i 
Fontanals de Cerdanya i properament s’iniciaran amb Guils de Cerdanya. 
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AMPLIACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

Donat que el  cementiri municipal s’estava quedant petit, el passat 19 de juny, vam 
començar les obres d’ampliació amb la construcció de 15 nous nínxols. 
  

 
 

 ROBA AMIGA  
 

Aquest mes de juny, Càritas d’Urgell i 
la Fundació Troballes ens han informat 
que al contenidor de roba que hi ha 
instal·lat al costat de l’escola, s’ha 
recollit en un any, més de 615 Kg de 
roba usada. 
 

 
 
 
 
 
 
 

profitem aquestes línies per agrair-vos 
la vostra la col·laboració! 

 
 

A 
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ENTREVISTA: SEGUINT AMB LES PETITES HISTÒRIES DEL POBLE DE BOLVIR 
ENTREVISTEM AL SR. SEGUNDO JIMÉNEZ (CAL FERRER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una mica d’història 
 
El desembre de 1957, va morir el Sr. 
Manuel Subirà i Palau l’hereu de cal 
Ferrer, del Camí Ral i el poble es va 
quedar sense ferreria… 
 
En aquells anys que un poble agrícola no 
disposés d’una ferreria per ferrar els 
animals de treball i reparar les eines 
del camp era un problema que calia 
resoldre. 
 
Gent del poble com el Bartomeu de cal 
Refilat, l’Angel de cal Domènec i el 
Llorenç de la Torre, varen contactar 
amb el ferrer d’Alp, el Ventura Giraut 
perquè jo muntés el negoci  a Bolvir, 
després d’haver treballat durant 3 
anys a Bellver i 7 a Alp. 
 
Un cop convençut, el 2 de febrer de 
1958, vaig començar ha treballar a 
Bolvir. 
 
El principi va ser força difícil ja que la  
quadra de cal Farreró va passar a  

convertir-se en un taller partint de 
zero. 
 
La primera feina més dura va ser el 
trasllat de la gàbia de ferrar de l’era 
de l’antic ferrer, a la plaça de la nova 
ubicació. El desmuntatge es va fer a 
cops de pic ja que en aquella època no 
hi havia maquinària  i el trasllat va  fer-
se amb un parell de bous de cal Refilat. 
 
Les ferradures es feien a mà i sense 
llum, mentre fèiem les obres de 
condicionament del taller, només 
podíem fer foc per escalfar el ferro.  
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amb un ventilador que funcionava amb 
l’ajut de la mainada que feien rodar la 
maneta per revifar el foc, entre els 
quals hi havia el Bartomeu Baqué i el 
Pere Abel. 
 
La feina era doble ja que al mateix 
temps de ferrar el bestiar, tenia que 
vigilar que el ferro no es cremés. 
 
 

 
 
Foto del Segundo soldant 
 
 
En arribar a Bolvir no coneixia a ningú i 
els primers amics varen  ser el Joan de 
cal Refilat, el Ventura de cal Pere 
Antoni i el Josep de cal Bertran. 
 
 

 
Quan el Ventura venia a ferrar els bous 
de Sallens m’ajudava a tallar els ferros 
amb la cisalla per fer les ferradures i 
era tan valent que amb una estrebada 
podia caure d’esquenes. 
 
Un altre amic va ser el mossèn Ramon 
que va ser el darrer capellà que va 
tenir el poble amb residència a Bolvir 
durant 40 anys. 
 
He fet molts treballs que m’han 
omplert molt, recordo amb molta 
satisfacció la làmpada i la barana de 
l’escala de la capella del Remei, la 
làmpada de l’església d’Alp, la 
restauració de les portes del claustre  
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de la Catedral de la Seu d’Urgell, la 
veritat es que he gaudit molt amb 
totes les feines que he fet i ara tots 
els meus clients són també amics. 
 
Als 2 anys de muntar el negoci, vaig 
veure’m obligat a buscar un nou lloc per 
muntar-me i gràcies a la propietària del 
prat Mateu, la senyora Angelina Albó, 
vaig aconseguir el terreny on construir 
una casa amb el local a la planta baixa i 
la vivenda al primer pis. 
 
Era tornar a començar, ja que la feina 
primera i com anècdota va ser el 
trasllat de la gàbia de ferrar, però 
aquesta vegada amb un parell de bous 
nous. 
 
En un moment determinat vaig tenir 
gàbies a Bolvir, Ventajola, Saga, Olopte 
i Pi, en altres ocasions a altres pobles. 
 
Com he dit les ferradures es feien 
manualment ja que ningú les 
comercialitzava i es feien a mida de 
cada peu.  
 
Els temps va anar passant i van 
començar la construcció de segones 
residències i el negoci es va anar 
reconvertint en una indústria auxiliar 
de la construcció principalment a Prats, 
al Golf de Bolvir i a La Molina. 
 
L’agricultura es va mecanitzar amb 
l’arribada dels tractors i la nova 
maquinària i al mateix temps em vaig 
anar especialitzant amb la forja. 

L’any 1960 va arribar a casa el Pere 
Martell, com a treballador i va estar 
entre nosaltres, durant 53 anys fins a  
a la seva mort, era com un més de la 
família ja que amb la seva bondat es va 
guanyar l’estima de tots els de casa, 
especialment de les meves filles, també 
dels meus nets i de tot el poble. 
         

Després de 40 anys al poble vaig 
acabar la meva vida professional com a 
ferrer i avui segueixo gaudint del meu 
hort i jardí. 
 
La família  
 
Al poc temps  d’ arribar a Bolvir, em 
vaig casar amb la meva esposa l’Irene 
filla d’Alp i a l’any 1959, va néixer la 
meva filla gran la Marisol i després de 
nou anys va arribar la Gemma. 
Actualment les filles m’han donat els 
néts Marisol, Giovanna, Mariona i Oriol 
i ja tinc una besnéta la Júlia. 

 



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 

Número 27 – Juliol 201 4  Pàg. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLVIR ES SUMA A LA VOLUNTAT DE COMBATRE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 

L’Institut Català de les 
Dones conjuntament 
amb la Generalitat de 
Catalunya ofereixen el 
telèfon 900 900120 
d’atenció 24h gratuït i 
confidencial. 

Si ho desitgeu a 
l’ajuntament tenim a 
disposició del veïns unes 
xapes i adhesius de la 
campanya.

 
SETMANA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA (SMSS) 

 
La Comissió Europea organitza i proposa la celebració conjunta a tots els països de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (SMSS), aquest any amb el lema “Fem el 
carrer més nostre”. A Catalunya la celebrarem durant els dies 22 i 29 de setembre 
de 2014. Bolvir s’ha adquirit a aquesta iniciativa amb el compromís de fomentar l’ús 
de les bicicletes al municipi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aprofitem per felicitar a la Srta. Mariona Gastó Jiménez, alumna  de 

l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà, que ha obtingut una  
menció especial del VI Premi al millor treball de recerca en l’Àmbit de 
les llengües i del llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), pel 
seu treball “Don’t rub your mistakes out. Learn from them –Analysis of 

compositions from students al 4th ESO“. 

Últimes places disponibles del 
28/juliol al 22/agost per 
nens de 5 a 12 anys!!!! 

CAMPUS LÚDIC-
ESPORTIU..t’hi esperem!!! 
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ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 2014 
 
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu del  passat 25 de maig de 2014 a 
Bolvir, varen ser els següents: 
 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)      2 
PARTIDO POPULAR (P.P.)           5 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ –COALICIÓ PER EUROPA (CiU)     69 
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD)        2 
PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA)   2 

   ESQUERRA REPUBLICANA-NOVA ESQUERRA CATALANA- 
ESQUERRA PEL DRET A DECIDIR  (ERC-NECAT-EPDD)    40 
CIUTADANS –PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s)       4 

   AGRUPACIÓN DE ELECTORES D.E.R. 
  (DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS)          2 

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA: 
L’ESQUERRA PLURAL (ICV-EUiA)           6 
PODEMOS-PODEM (PODEMOS)           4 
DEMOCRACIA NACIONAL(D.N.)           1 

  VOTS NULS                                                                                                           1 
  VOTS EN BLANC                                                                                                   1 

 
 

CENTRE D’INTERPRETACIÓ D’”EL CASTELLOT”
 
Us fem avinent que donem per finalitzades les obres de construcció del centre 
d’interpretació d”El castellot” , ara només ens manca el tractament de seu entorn per 
tal d’acabar-lo d’adaptar al medi natural que l’envolta i l’interior de l’edifici. El dia 10 
de juliol es signa el contracte per l’execució del projecte museístic amb l’empresa 
STOA  PROJECTES CULTURALS I TURÍSTICS S.L., amb un termini d’execució de 
14 setmanes, aquesta actuació està cofinançada pel FEDER Catalunya 2007-2013, Eix 
4 (desenvolupament local i urbà), resolució GRI/2798/2011, de 24 de novembre, 
 programa Viure al Poble Més. 
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ESGLÉSIA DE SANT CLIMENT DE 
TALLTORTA (BOLVIR, CERDANYA) 

 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha 
acordat en data 3 de juny de 2014, declarar 
BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL, en la 
categoria de monument històric, l'església de 
Sant Climent de Talltorta a Bolvir, delimitant 
també un entorn de protecció. 
 
Edificada l’any 1667, l’església destaca per la 
decoració pictòrica barroca de  caràcter 
popular que omple els seus murs, que ha estat 
objecte d’una acurada restauració finançada 
per l’Ajuntament amb l’ajut de la Diputació de 
Girona. Aquestes pintures conformen el conjunt 
més complet de pintura barroca popular 
existent a Catalunya. 
  
Les pintures estan datades del 1718 en un dels 

seus espais i fan referència al Bisbe d’Urgell, Simeó de Guinda i Apeztegui. La 
tècnica emprada és el tremp i són fetes en un estil popular barroc molt senzill.  
 
Les escenes representades són variades, però, sobretot presenten el cicle de la vida 
de Jesús, a més del Judici Final i una apoteosi celestial a la volta en la qual, 
juntament amb una representació del Pantocràtor, també hi ha un sol. 
  
 
L’església està constituïda per una planta d’una sola nau amb tres capelles laterals, 
dues al mur de tramuntana i una petita al mur de ponent, i la torre del campanar a 
migdia que també fa de capella lateral.  
 
La sagristia està situada al costat de l’absis. El monument inclou totes les pintures 
murals dels seus paraments i sostres com a parts integrants.   
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TREBALLS ARQUEOLÒGICS AL CASTELLOT
 
Durant aquest mes de juliol, i com ja va 
sent habitual, s’han iniciat els treballs 
arqueològics al Castellot de Bolvir. 
Concretament, entre els dies 6 i 19 es 
realitzarà una campanya d’excavació 
arqueològica, totalment impulsada i 
finançada pel consistori municipal. La 
recerca i descoberta del jaciment 
pretén la seva valorització patrimonial, 
incorporant-lo a l’equipament cultural 
de primer ordre que suposa el Centre 
d’Interpretació “El Castellot”. 
Tanmateix, aquests treballs resten 
sota l’aval científic del Departament de 
Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana 
de la UAB, i estan inclosos en el 
projecte d’investigació “Projecte 
Integral de Recerca Arqueològica: 
Paisatge i Territori a la Cerdanya 
Antiga”, pel període 2014 a 2017, i 
dirigit pel Professor Oriol Olesti. La 
campanya d’excavació comptarà amb la 
direcció tècnica i científica que ha 
portat els treballs arqueològics al 
Castellot des del seu inici, ajudat per 
un contingent d’una vintena 
d’estudiants i llicenciats dels graus 
d’Arqueologia i Història, provinents de 
les Universitats de Barcelona, 
Autònoma de Barcelona, Salamanca, 
Reading (Anglaterra) i Alger (Algèria). 
L'equip humà estarà completat per 
alguns arqueòlegs professionals de 

l’empresa “Arqueòlegs.cat”. Aquesta 
heterogeneïtat atorga una gran 
solvència i rigorositat a la intervenció, 
al mateix temps que permet esdevenir 
un lloc formatiu per a futurs 
arqueòlegs i investigadors. 
 

 
 
Després de les recents intervencions 
arqueològiques al jaciment, l’actuació 
preveu la continuació dels treballs a la 
zona delimitada fins aquest moment a 
la part més elevada del jaciment, amb 
l’objectiu d’intentar completar 
l’excavació de la gran franja de terreny 
de la zona meridional. En les campanyes 
precedents es realitzà la completa 
excavació del quadrant sudoccidental 
del turó, de l’Edifici IV, del barri de 
cases de la part meridional (antic i 
modern) incloent els grans Edificis II i 
III, i del barri ceretà de la zona de 
llevant. Tanmateix, durant la darrera  
campanya restaren a mig excavar els  



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 

Número 27 – Juliol 201 4  Pàg. 11 

àmbits medievals L, M i N, tot un 
seguit de sitges al voltant de l’Edifici 
IV, i finalment, manca per iniciar els 
treballs d’excavació de tot l’espai 
comprès entre els edificis I, II i IV. 
Per tant doncs, per aquest any 
l’actuació se centrarà en els espais 
següents: 
 

 
 
1. Àmbits L, M i N. Consisteixen en els 
àmbits medievals localitzats a la part 
llevantina durant la campanya de 2013. 
D’aquests espais només es va poder 
excavar els nivells d’enderroc de les 
finques, amb el que encara mancarien 
les fases d’ús i de circulació dels 
mateixos. Talment, no hem d’oblidar 
que els àmbits ceretans de l’altra 
banda de la muralla medieval només es 
van documentar parcialment, ja que 
efectivament quedaven tallats per la  
 
 

mateixa. Així, es considera probable 
localitzar-los per sota l’ocupació 
medieval. Això permetria conèixer molt 
millor aquelles finques, tant en l’època 
ceretana com en la republicana, però 
també i potser més important, 
confirmar la possible presència d’una 
entrada a l’oppidum en aquell sector.  
 
2. Sitges al voltant de l’Edifici IV. Tant 
l’Edifici IV com els seus voltants ja 
quedaren completament excavats en la 
campanya de 2013. Ara bé, el que no es 
va poder finalitzar fou l’exhumació del 
sediment estratigràfic de l’interior 
d’algunes sitges i/o dipòsits. 
Concretament ens estem referint a 
quatre sitges que estan a dins o a 
l’entorn de l’edifici.  
 
3. Sector entre els Edificis I, II i IV. 
Correspon a tota una gran esplanada, 
situada entre els tres edificis 
mencionats, on encara no s’ha realitzat 
cap tipus d’actuació, a banda de 
l’extracció de les terres superficials. 
No esperem finalitzar l’excavació de 
tot aquest espai, d’uns quants 
centenars de metres quadrats, però sí 
començar a definir les estructures que 
s’amaguen al subsòl. 
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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 hi van assistir 
unes 150 persones, just abans de l’àpat va haver-hi l’acte de presentació del VII 
Cicle de jazz, l’endemà al Local Social, l’”Inestable Cereta Del Teatre” va presentar 
el divertit espectacle “Políticament Incorrecte”. La festa va finalitzar el dissabte 17 
de maig amb el ball de nit amenitzat per l’orquestra “Nueva Etapa”. 
 

       
 
 
El diumenge 1 de juny, per la Festa de Talltorta, es va celebrar un dinar popular amb 
l’assistència d’unes 100 persones, degut a la inestabilitat  meteorològica es va 
organitzar al Local Social, en acabar el dinar, qui ho va desitjar, va poder ballar amb  
el grup “Arritmics”. 
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Ja no fa fred, els arbres s’omplen de 
fulles i de flors... I l’últim trimestre 
del curs ja s’acaba... Que ràpid ha 
passat!. 
 
Durant aquestes setmanes, hem 
intentat aprofitar tot allò que la 
primavera ens ha anat oferint. 
 
A principis del trimestre, vam celebrar 
Sant Jordi amb la llegenda, amb 
cançons, i fent una rosa preciosa! Ens 
vam disfressar de prínceps, princeses i 
dracs. I vam ballar molt i molt. 
 
Aprofitant  la gran varietat de fruites 
de la temporada, alguns divendres hem 
preparat macedònia a la classe per 
esmorzar, ja que és molt sana i ens fa 
créixer forts i sans. Hem descobert 
com són algunes fruites per dintre, els 
seus colors, les seves olors, els seus 
gustos, les llavors que tenen... Tot un 
món que ens ha cridat molt l’atenció. 
 
I com que a la primavera hi ha molts 
canvis i tot reneix, els hem observat i 
n’hem parlat durant molts dies. Ah, 
sabeu què? Tenim uns nous amics a 
l’escola! Tenim cucs de seda, Ja estan 
grassonets, farts de menjar morera, i 
ara dormen a les seves crisàlides... 
Molt aviat es transformaran en 
papallones. 

 
 
També, hem sembrat llavors per veure 
com creixia la planteta. Tenim l’hort 
ben plantat, i ara l’hem d’anar cuidant i 
regant, perquè així surtin uns bons 
tomàquets, pebrots i enciams. 
 
L’altre dia vam tenir una visita molt 
esperada, ens van venir a veure els 
Mossos d’Esquadra! Ens van recordar el 
que hem anat aprenent a classe: al 
cotxe sempre hem d’anar a la cadireta i 
amb el cinturó posat; si anem amb bici, 
amb casc al cap, i... els colors del 
semàfor!. 
 
A mitjans del trimestre, vam fer una 
excursió que a tots ens va encantar... 
Vam pujar a l’autobús, i vam anar a 
visitar l’escola de música de Puigcerdà! 
Que bé ens ho vam passar! Vam tocar la 
bateria, el piano, la guitarra, el violí, i 
molts altres instruments.  
 
. 



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 

Número 27 – Juliol 201 4  Pàg. 14 

 
També, ens van ensenyar una cançó d’un 
cavall que trotava i trotava. I trotant, 
trotant, vam anar al parc del llac a 
dinar, i a donar menjar als ànecs. I, a 
més a més, vam poder anar a jugar als 
gronxadors. Quin bon dia va ser!  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
I fa poquets dies, vam fer l’excursió de 
final de curs! Vam anar a Prullans. Al 
matí, vam visitar l’hípica! Allà hi tenien 
ovelles, cabres, conills, i uns galls dindi 
amb una cua molt gran que obrien i 
estava tota plena de colors preciosos!! 
Al final, fins i tot, vam fer una volta 
amb poni. Ens ho vam passar tan bé que 
no volíem marxar, però com que ja era 
hora de dinar, vam anar al Follet Cerdà. 
Desprès de jugar tot el migdia, a les 
cinc de la tarda ja vam tornar cap a  

 
l’escola, on ens esperaven els papes i 
les mames, amb moltes ganes de saber 
com havia anat aquella excursió tan 
desitjada per tots els nens i nenes! 

 

 
 
Molt curt, però ben aprofitat, ha estat 
aquest trimestre. Ara ens espera Sant 
Joan i tot l’estiu per endavant! I d’aquí 
res, ja tornarem a estar preparant la 
motxilla per retrobar-nos al setembre. 
Però, per molts nens i nenes, aquest 
curs ja ha sigut l’últim que passen a 
l’’escola bressol, perquè ja s’han fet 
molt i molt grans, i ara els toca anar a 
gaudir i a aprendre moltes altres coses 
a l’escola dels nens grans, on faran nous 
amics i amigues, on potser en 
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retrobaran d’altres, i on coneixeran unes mestres que els estimaran tant com ho fem 
nosaltres. Des d’aquí els enviem un petó molt gran, i esperem que siguin molt feliços 
en aquest nou camí que aviat començaran! 
 
Que tingueu tots i totes un molt bon estiu, i us ho passeu molt bé! Nosaltres 
seguirem aquí preparant les coses per gaudir, créixer i aprendre junts al llarg del 
curs vinent. 

 
BONES VACANCES!!! 

 
Olga i Mar. 

 
 

ARRIBA LA CALOR! 
 
Que ràpid ha passat el curs…, ara arriba la calor, que tan s’ha fet esperar i és hora 
de fer vacances, però abans farem un viatge enrere per veure que hem fet aquest 
últim trimestre. 
 
Aquest trimestre l’hem dedicat a l’art hem treballat la pintura abstracte de 
WASSILY KANDINSKY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pintem… de molts colors!                                    Treballem el punt i la línia, el blanc i el negre.        
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Avui hem tingut una sorpresa. Ja han fet un 
capoll !! I els altres cucs l'estan fent. 

Ja tots els cucs han fet el seu capoll. 
Ara esperarem a que surtin les 

papallones. 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Som uns artistes! 

 
INVESTIGUEM ALGUNS ANIMALS 

 
ELS CUCS DE SEDA 

 
Aquest trimestre els nens i nenes de l'escola hem descobert coses sobre els cucs de 
seda: són insectes, mengen morera, fan un capoll, es converteixen en papallones... Un 
dia, una mestra de l'escola ens va portar cucs de seda de veritat. Quina sorpresa!! 
Així doncs, cada dia els hem anat observant i veient tots els seus canvis. 
 

 

 
 
 

 

Els observem cada dia, mengen fulles de 
morera. Quina gana!! 

Què petits que són, els hem de mirar 
amb una lupa. 



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 

Número 27 – Juliol 201 4  Pàg. 17 

ELS DOFINS 
 

l llarg del curs amb el nom de la classe i el projecte hem treballat els dofins així que vam 
convidar a una biòloga que ha treballat amb lleons marins i dofins, que vingués a l’escola i 

ens expliqués com havia estat la seva experiència amb aquests animals que tant ens agraden! 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ara ja sabem com aprenen els dofins a saludar, a 
aplaudir… i perquè tenen la panxa blanca. 

 
També hem aprés que tots els mamífers tenen pèl excepte el dofí i que són vivípars (neixen 
de la panxa de la mare) excepte dos animals mamífers aquàtics que ponen ous, l’equidna i 
l’ornitorinc 
 
 
 
EQUIDNA                                           ORNITORRINC 
 
 

 
 
 
       
 

GRÀCIES MARISA PER HAVER VINGUT! 
 

S'acaba el curs , ha estat un curs ben emocionant hem viscut plegats l’experiència d’estrenar 
una escola, hem aprés, jugat i mica en mica ens  anem fent grans! 

  
Només ens falta dir que passeu un BON ESTIU! 

L’equip de mestres, 
Escola Sta. Cecília 

A 
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De l’hemeroteca en destaquem:   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PISCINA 
PISCINA 
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PISCINA MUNICIPAL 
 

Oberta cada dia d’11h a 19h, fins el 31 d’agost 
 

DE LES 11H A LES 17H RESIDENTS NO RESIDENTS 
ENTRADA DIARIA ADULT 3,00 € 6,00 € 
ENTRADA DIARIA REDUÏDA NENS (4 A 12 
ANYS) I JUBILATS 

1,50 € 3,00 € 

 
A PARTIR DE LES 17H RESIDENTS NO RESIDENTS 

ENTRADA DIARIA ADULT  1,00 € 2,00 € 
ENTRADA DIARIA REDUÏDA  1,00 € 1,00 € 

 
ABONAMENTS ESTIU 2014 RESIDENTS NO RESIDENTS 

FAMILIAR TEMPORADA ESTIU 85,00 € 170,00 € 
INDIVIDUAL – TEMPORADA ESTIU 60,00 € 115,00 € 

 
 

 
 
 

I AL COSTAT DE LA 
PISCINA…..UN BAR 
PER FER UN GELAT  

O UN BEURE!!!! 
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POLIESPORTIU MUNICIPAL 
Obert del 21 de juny al 31 d’agost des de les 17:00h a les 21:00h 

Q U OT E S  D E  S O C I / A  

 R E S I D EN T S  N O  R E S I D EN 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 4 i 1 5 , 0 0 €  3 0 , 0 0 €  
1 La matrícula s’abonarà al donar-se d’alta de qualsevol tipus de quota de soci/a del poliesportiu. 

TA R I F E S  D ’ A C C É S  A L  P O L I E S PO R T I U  

 I N F ANT S ii A D U L T S  

C a p s  d e  s e t m a n a  i  f e s t i u s  1 , 5 0 €  2 , 0 0 €  

E n t r a d a  m í n i m a  
a c o m p a n y a n t   1 , 0 0 €  

 

 
 
 

dilluns 

 
 
 

dimarts 

 
 
 

dimecres 

 
 
 

dijous 

 
 
 

divendres 

 
 
 

dissabte 

 
 
 

diumenge 
17:00 

Futsal Llit elàstic Gimnàstica Llit elàstic Futsal 
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17:30 Petits Petits Gent Gran Petits Petits 

18:00 

Futsal Llit elàstic Aquagym Llit elàstic Futsal 
18:30 Grans Grans Grans Grans 

19:00     

Aquagym Gimnàstica 

        

            
19:30     Manteniment         

            
20:00 

Voleibol Gimnàstica Voleibol Bàdminton Bàdminton 
20:30 Adults Manteniment Adults Adults Adults 

21:00 

    
Voleibol 
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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 

mailto:lazarosteam@gmail.com
mailto:marc.il@ilimit.es
http://www.lazarosteam.com/
mailto:forjasegundodecoracio@yahoo.es
mailto:cortes.3@telefonica.net
mailto:restaurant@caltorru.com
mailto:refilat@telefonica.net
mailto:info@rcgcerdanya.com

	Durant aquest mes de juliol, i com ja va sent habitual, s’han iniciat els treballs arqueològics al Castellot de Bolvir. Concretament, entre els dies 6 i 19 es realitzarà una campanya d’excavació arqueològica, totalment impulsada i finançada pel consis...
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