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NOVA 

SECCIÓ!! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Estem vivint una conjuntura engrescadora des del punt de vista nacional ja que el 

poble català demana llibertat democràticament i ens trobem que els governants 

espanyols ni intenten comprendre les demandes que surten de la nostra nació.  

L’Ajuntament recolza i participa en totes les iniciatives que es porten a terme tan 

des del govern de la Generalitat, com des de les Entitats Municipalistes com són 

l’Associació de Municipis per a la Independència i l’Associació Catalana de Municipis, 

com d’entitats ciutadanes com Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, 

participant en totes les actuacions i manifestacions que porten a terme. 

Lluitem i seguirem lluitant, amb totes les nostre forces, per aconseguir una Catalunya 

lliure i independent. I alhora, com sempre, seguim treballant en benefici del nostre 

poble amb actuacions per millorar la qualitat de vida i en projectes complexos que 

estem portant a terme i així continuarem.         

L’equip de Govern 

 

 

SUMARI 

EN AQUESTA 28 ena EDICIÓ TROBAREU LES SEGÜENTS SECCIONS: L’ENTREVISTA, 

L’AJUNTAMENT US INFORMA, ACTIVITATS REALITZADES AL MUNICIPI, L’HEMEROTECA,  

RESULTATS ANÀLITICS DE L’AIGUA DE BOCA, L’AGENDA D’ACTIVITATS I ELS TELÈFONS 

D’INTERÈS 

     Núm.28           Octubre 2014 
 

 

                                 JULIOL 2007 

Entrega de la 

moció de 

recolzament de 

l’Ajuntament de 

Bolvir al Palau de la 

Generalitat, el dia 

4 d’octubre de 

2014. 
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OBRES I SERVEIS EN CURS: 

 

S’està finalitzant el projecte museístic amb dotació audiovisual i multimèdia del  

Centre d’Interpretació d’”El Castellot” ubicat a La Corona  
(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) 

 

ARRANJAMENT NUCLI DE TALLTORTA-CAMÍ DE LA FARGA  

I CARRER MAS D’ARAVÓ 

 

Han finalitzat les obres d’adequació i asfalt dels vials del camí de la Farga i Camí Mas 

d’Aravó , el pressupost d’adjudicació ha estat de 98.736,00 euros, dels quals un 70% 

està subvencionat per la Diputació de Girona (programa DG de cooperació del PUOSC 

2013-2015). 

 

                           
 
 

SOTERRAMENT LÍNIA ALTA TENSIÓ DES DE L’ESCOLA FINS EL CARRER 

ESCOLES 

 

Donant continuïtat a la política de soterrament dels serveis públics d’aigua, gas, i 

principalment, electricitat i telèfon, per tal d’eliminar l’impacte visual que provoquen 

les línies aèries, s’ha realitzat una nova intervenció municipal de soterrament d’un 

tram d’una línia aèria de Mitja tensió (MT), en el tram que va des de la cruïlla del 

carrer del Torrent dels Agustins amb el Camp de l’Areny, passant pel parc públic de  

la piscina municipal i acabant al carrer de les Escoles.  

 

D’aquesta forma, aquest tram ha passat a estar soterrat en la part superior del 

carrer del Torrent dels Agustins i donant continuïtat al carrer de les Escoles. 

Així, es continua treballant per que el poble quedi net de cablejat aeri. 
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ARRANJAMENT DEL CARRER DEL CASTELL  

 

Han finalitzat les obres d’arranjament de les deficiències urbanístiques del barri del 

Raval del Castell, el cost de l’obra ha estat de 40.681,70 € (IVA inclòs) i l’empresa 

encarregada de dur a terme les obres ha estat Flotats SA. 

 

      
 

 MOCIÓ APROVADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BOLVIR  

 

“Moció per la retirada d’honors a Juan Carlos de Borbón i a tots els membres de la 

Casa Real Espanyola” 

 

Moció que pretén reprovar qualsevol règim autoritari o monàrquic arreu del país. 

Declarar que com a societat democràtica que volem ser, necessitem un sistema polític 

en totes les persones que siguin iguals en drets i deures i sense privilegis. Un Estat 

Català en la igualtat, la fraternitat i la llibertat. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

En el Ple de la corporació de data 20 de setembre de 2014, es va acordar entre 

d’altres, l’adhesió a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL) de la Diputació 

de Girona, que mitjançant el servei de Biblioteques té com a línia d’actuació 

prioritària la col·laboració amb els ajuntaments en la prestació de serveis de lectura 

pública  a la ciutadania.  

 

     

 

COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ ADIS 

 

L’ajuntament de Bolvir col·labora amb 1.000,00 € amb el projecte Boomerang, 

presentat per la Fundació ADIS, que va destinat a infants de 3 fins a 12 anys, amb 

necessitats especials que necessitin suport per al seu desenvolupament psicomotriu i 

social, aquest projecte vol englobar les diferents sessions de recolzament en àrees 

en les quals els infants presenten més demanda: sessions de psicomotricitat, 

fisioteràpia, logopèdia, psicologia per als infants i familiars, oferta d’activitats de 

lleure adaptades a les necessitats d’aquest col·lectiu.  

 

CAMPANYA DE DETECCIÓ DE FUITES  

 

El dia 20 d’octubre s’iniciarà la campanya de detecció de fuites per part d’un operari 

especialitzat de Sorea, per control de possibles fuites a la xarxa d’aigua potable. 

 

CURS DE PINTURA I DIBUIX PER ADULTS 

 

Estàs interessat en la pintura o dibuix? 
En cas afirmatiu, posar-se en contacte amb 
l’ajuntament, per poder formar un grup.  
Animeu-vos!!!!! 
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ENTREVISTA: SEGUINT AMB LES PETITES HISTÒRIES DEL POBLE DE BOLVIR 

ENTREVISTEM A LA SRA. MARIA ROSA GARCIA CAPDEVILA  (ROSA DEL REMEI)

 

 

 
 

 

 

 

 

La Infància 

 

Vaig néixer a Barcelona el dia 9 de juny 

de 1936 i vaig créixer al poble de Ger,  

a casa de la meva padrina i de la tia, ja 

que la meva mare treballava a 

Barcelona a casa d’un polític de l’època i 

no podia atendre’m. 

 

Vaig tenir un germà  el Jaume. Tota la 

meva joventut la recordo a Ger. Als 10 

anys vaig anar a treballar a casa d’uns 

meus oncles a Cal Duc de Bolvir on eren 

masovers. 

 

I a mi em tocava fer de vailet. 

Posteriorment vaig treballar a l’Hotel 

Europa de Puigcerdà. 

Quan Vàreu venir a viure a Bolvir? 

 

Als disset anys em vaig casar amb el 

Joan Tuset i Baqué que vivia al Remei, 

on, des de la generació de la seva àvia 

paterna, estaven al càrrec de tota la 

finca, propietat de la família Borràs. 

Allí vaig conviure amb els meus sogres, 

el Xico i la Marieta fins a la seva 

defunció. 
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Durant tota la meva vida fins a la 

jubilació, vaig treballar per diferents 

famílies però bàsicament i de forma 

continuada durant 23 anys amb la 

família Poch i posteriorment amb la 

família Boix a l’actual Torre del Remei.   

 

 

Com ha crescut la família.... 

 

Vàrem passar a viure a Cal Pati, vivenda 

familiar dels meus sogres, on visc 

actualment. 

 

Vaig tenir quatre fills el Jordi, Santi, 

Joan i Francisco. I tinc sis néts, dos 

del Jordi , la Sandra i la Georgina, del 

Santi, el David, del Joan, la Patricia i 

del Cisco, l’Alex i la Cati.  
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TREBALLS ARQUEOLÒGICS AL CASTELLOT AGOST-SETEMBRE 2014 

 

Durant els mesos d’agost i setembre 

s’ha produït una nova fase dels treballs 

arqueològics al Castellot de Bolvir. En 

aquest cas s’ha procedit a la 

consolidació d’urgència d’una sèrie 

d’estructures del jaciment, i 

subsidiàriament, a l’excavació 

arqueològica puntual d’unes zones que 

se’n veien afectades. Concretament, 

s’ha consolidat i refonamentat dos 

trams de la muralla ceretana, que 

conjuntament sumen uns 5m lineals, 

dels quals se n’havien desprès els blocs 

del parament intern, i un mur medieval 

amb patologies similars.  

 

D’altra banda, s’ha realitzat també la 

consolidació de les llars de foc d’època 

republicana, reproduint les seves 

mesures originals.  

 

Totes aquestes actuacions s’han 

efectuat respectant els materials 

propis i sent el màxim de fidel i curós a 

les característiques i composició 

original.  

 

Finalment, s’ha procedit a la realització 

de desguassos a les habitacions 

medievals de llevant del jaciment, 

col·locant tubs de pvc que evacuen les 

aigües residuals, i impedint que 

aquestes s’hi entollin. Efectivament,  a  

 

 

tal efecte i abans de col·locar els tubs, 

es va realitzar una petita intervenció 

arqueològica prèvia que va permetre 

seguir avançant en el coneixement de 

l’urbanisme ceretà del jaciment. 
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FESTA D’ESTIU 
 

El dissabte 2 d’agost, es va celebrar la Festa d’Estiu, amb la 19ena cursa popular de 

BTT, i la VII Trobada de Puntaires. En acabar, es va inaugurar l’escola municipal de 

Sta.  Cecília, comptant amb la presència del Sr. Eudald Casadesús, Delegat del 

Govern, i el Sr. Albert Bayot, Director del Serveis Territorials d’Ensenyament, i 

d’altres autoritats, com indiquem més endavant en aquest informatiu.  
 

    
 

Abans però,  es va fer l’entrega de premis de la BTT amb els resultats següents : 

FELICITATS A TOTS ELS 

PARTICIPANTS ! 

A la tarda al poliesportiu municipal va tenir lloc l’espectacle infantil i al vespre la 

trobada d’acordionistes del Pirineu 2014. 

Durant tot el cap de setmana hi varen haver diferents partits, tornejos i sessions 

esportives al Poliesportiu municipal i a la piscina municipal. 

 ANYS 
CATEGORIA 

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

1 BALDUFES 5 BERNAT CEBRIAN RUIZ LLUC VALLET PAULA MARTINEZ CRESPILLO 

2 SUPERMINIS 7 ALEIX FABRA ISONA MARTÍ GONZALEZ MARTINA MARTÍ GONZALEZ 

3 MINIS 5 ALEIX GUILLAMON MARC CEBRIAN RUIZ ADRIÀ CRESPILLO BARBOSA 

4 PREBENJAMI 9 GUILLEM FRANQUESA PRATS MARC ARIMANY BONASTRE ALEX CEBRIAN RUIZ 

5 BENJAMÍ 16 ADRIÀ FRANQUESA PRATS PAU OLM BURNAT NIL 

6 ALEVÍ 9 MARC MAURELL VALERO ÀLEX FORMENTÍ CORRAL ORIOL OLM BURNAT 

7 INFANTIL  6 POL COSTA CASTELLS MANEL MARÍN XAVI MAURELL VALERO 

8 CADET 2 SERGI BARCONS LLORACH  --------------- -------------- 

9 JUVENIL 5 JOAQUIN POCH PINTO --------------- ROGER SOLER PERRAMON 

10 SENIORS 4 SERGI CORDONA JORDI BOLET ARAGONÉS ARNAU SOLER PERRAMON 

11 MASTERS 7 FERRAN FRANQUESA SENTIAS ISIDORO JOAN FABRA 

12 VETERANS 8 TOM OLM CAMPI --------------- --------------- 

TOTAL INSCRITS 83 
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VIIè CICLE DE JAZZ DE BOLVIR

 

JAZZ AMB COBERTURA. No es 

tracta de parlar sobre la 

telefonia mòbil, hem tingut un 

estiu climatològicament mogut, 

més irregular que en cicles 

anteriors, curant-nos en salut 

ens hem posat a cobert al 

poliesportiu, fent un canvi en la 

ubicació de l’escenari, s’ha 

millorat en l’acústica. De tota 

manera no hi ha com fer els 

concerts a la Plaça Major. 

 

El dia 6, els Pinarencs, un grup jove format per components de pobles de Cerdanya 

(Bolvir, Pi, Arànser), van actuar com a teloners. El composen: Marc Bertran (saxo), 

Aleix Besolí (acordió), Jordi Tarrats (percussió) i Lourdes Tarrats (piano i veu), que 

amb peces conegudes del jazz i del cinema anaren ambientant la nit. Un toc d’humor 

el posaren a l’interpretar-nos el tema de H. Mancini “La Pantera Rosa”. Felicitats i 

endavant nois!. 

 

Laura Simó ens delectà amb el seu domini de la tècnica, parlem d’una de les veus 

importants dins l’espectre del jazz femení amb el temari anomenat “My favourite 

things”. Amb una pila d’anys d’experiència, aquesta cantant va ser escollida pel trio de 

Tete Montoliu, resaltem que al 2009, va actuar al prestigiós Carnegie Hall de Nova 

York. Acompanyada pel trio de l’experimentat pianista Francesc Capella, Guillermo 

Prats al baix i David Simó, bateria (germà de la cantant) que substituïa a l’anunciat 

Toni Pagès, començà un espectacle musical creat per Laura Simó, per commemorar el 

centenari del cinema i que fou presentat al Jamboree de Barcelona el 9 de març de 

1998. Un concert estructurat amb temes de pel·lícules i musicals americans des dels 

anys 40 als 80. Abans de cada cançó la Simó feia una petita sinopsi per situar al 

públic en el temps. Així mateix amb una elegància i un saber estar impecable ens 

donava les referències adequades (títol i autor de la cançó i nom del musical 

corresponent). Van ser tretze temes, un d’ells del compositor G. Gershwin: “Our love 

is here to stay” amb una especial dedicatòria. Llargament ovacionada al final del 

concert, ens ho agraí amb un “encore” (bis), el tema “Route 66”, molt ben acollit pels 

assistents. 
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El dia 13 varem tenir a la Barcelona Big Blues Band (B4) amb un convidat de 

categoria, el saxo Dani Nel·lo, que repetia estada a Bolvir (va venir l’any passat 

liderant el seu quintet). Aquesta banda, formada per tretze músics (dos dels quals 

femenins, en la secció de saxos) començà el seu discurs amb un parell de temes 

efervescents que auguraven una connexió fluida entre el públic i l’escenari. Tot seguit 

l’aparició de Dani Nel·lo elevà les revolucions del concert. Estàvem davant d’una banda 

enèrgica interpretant un ampli repertori de clàssics i arranjaments propis, tot sota la 

conducció de l’espectacular i acrobàtic contrabaixista serbi Ivan Kovacevic. Cal dir 

que el guitarra va ser Hector Martin de qui destaquem alguns dels seus “solos”. 

Després d’un descans els músics s’esplaiaren amb un repertori més “Swing”. Ens varen 

sorprendre amb una curiosa versió del “Saint James Infirmary”. Volem resaltar 

també el magnífic treball del teclista Federico Mazzanti així com del ja força 

conegut bateria, Martí Elias que ja va formar part en cicleS anteriors amb els grups 

Ivanow i Divinas. El bis que acostumen a regalar-nos els artistes no és altre que el 

“indicatiu” amb que TV3, emet a les matinades el programa Jazz a l’estudi (en 

aquesta ocasió tot el tema sencer), una creació de Dani Nel·lo. 

 

El dia 20 el grup francès dirigit pel reconegut vibrafonista Dany Doriz ens va 

delectà amb un concert 

especial. En un quartet de 

jazz, no és gens habitual la 

conjunció de vibràfon i orgue 

Hammond en aquesta 

vetllada a càrrec de Philippe 

petit. Completaven la 

“alineació” el bateria Didier 

Dorise i un convidat de luxe, 

el trompetista belga Ronald 

Baker. En resum, una 

formació que ens va fer viure 

l’ambient de la cèlebre 

Caveau de la Huchette (el club de jazz més antic de París, obert a finals dels anys 

40). El tret de sortida el concert el donà el “Air mail special” enllaçant-lo 

seguidament amb el “Hamp’s Boogie Woogie” (advertim l’influència del gran Lionel 

Hampton que va sorprendre a Dany Doriz). El concert continuà recordant-nos grans 

estàndards de Duke Ellington, Count Basie, així com d’altres clàssics de repertori 

d’altres reconegudes orquestres (temes com “Cotton Tail”, “Jumpin at the woodside, 

Misty”, etc...). La cançò “Isn’t she lovely” de Stevie Wonder va ser tota una 

“delicatessen” de tècnica interpretativa a càrrec de Philippe petit (a l’orgue 

Hammond). 
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En quan al convidat, trompetista excel·lent i també vocal, ens va sorprendre al 

proposar-nos el tema “Take the “A” train” fent-ho amb una originalíssima versió que 

va crear una interactivitat amb l’auditori al qual convidava a imitar alguns dels sorolls 

mecànics propis dels trens antics de vapor. El concert va resultar un treball 

d’orfebreria en clau de jazz a càrrec dels quatre músics. La insistència dels 

assistents aplaudint fervorosament va obtenir que el quartet s’acomiadés amb un 

primorós  tema “Bye, bye blackbird”. 

 

El dia 27 el Xavi Maureta-Clara Luna, quartet van cloure el cicle d’enguany. La nit 

l’amenitzaren en principi el grup “de casa” Jazz do it!!, format per Xavi Casas (saxo 

tenor), Eduard Fernández (guitarra), Albert Martínez (baix), Conrad Oliver (teclats), 

Jordi Tarrats (bateria ) i Jean Louis Jacquet (vocal). Un grup que ve consolidant-se 

els darrers anys amb diverses actuacions.  

 

Seguidament va pujar a l’escenari el grup multiinstrumentista Xavi Maureta, un 

“drummer” que ha liderat diverses formacions amb les que ha gravat vuit CD’s a més 

de com a “Sídemen” en una trentena més. Clara Luna ha enregistrat mitja dotzena de 

discos al seu nom, havent col·laborat en uns quants més. Actualment és professora de 

cant al Centre d’Estudis Superiors, Taller de Músics. Aquesta parella darrerament ha 

fet un treball magistral (gravat en disc compacte), sobre la música de Cole Porter. El 

tema amb el qual varen obrir el concert acompanyats per José Alberto Medina al 

teclat i Rai Ferrer al baix va ser el “Meditaçao” un clàssic del repertori brasiler. El 

programa es va desenvolupar dins un ventall de cançons i estàndards del jazz. En 

destaquem una delicada interpretació del “Night and day”. Altres versions 

evidenciaren el talent, en quant a tècnica interpretativa de la formació. Especialment 

les de “Days of wine and roses”, “Anything goes” i un extraordinari “Moon River”. En 

el transcurs del concert en Xavi Maureta ens va sorprendre mostrant-nos una faceta 

espectacular de la seva personalitat polifacètica com a cantant i dominant el xiulet, 

no oblidant la seva mesurada bateria. Va ser admirable la perfecció dins l’amplitud de 

registres que abasta.  

 

Finalment volem manifestar que ens encoratja veure com el nostre cicle atrau un 

públic heterogeni, agraït i fidel que va en augment a mesura que els anys passen i que 

hem aconseguit un ressò que depassa fins i tot la nostra comarca.  
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11 DE SETEMBRE 

 

DIMARTS, 26 D’AGOST  REGIÓ 7 

 
Fotografia de la VII Caminada popular Camí 

de l’aigua del passat 13 de setembre 
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1,2,3... Comença el curs! 
 

Aquest estiu ha estat diferent... hem anat a l’escola! Sí, en l’acte de la seva 

inauguració. El passat 2 d’agost l’alcalde de Bolvir Bartomeu Baqué, el Conseller de 

governació Eudald Casadesús, el President del Consell Comarcal de la Cerdanya Ramón 

Moliner, el director del SSTT de Girona Albert Bayot i les mestres de l’escola van 

inaugurar l’escola bressol l’Oreneta i l’escola Santa Cecília acompanyats dels veïns del 

poble, de la Cerdanya i mestres de la comarca.   

 

Durant l’acte d’inauguració es van poder visitar les instal·lacions del centre docent, 

visionar una pel·lícula dels alumnes de la llar d’infants i de l’escola i també una 

exposició de fotografies del procés de construcció del centre. En acabar l’acte 

inaugural es va servir un aperitiu popular pels assistents. 
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Hem volgut aprofitar la revista per donar les GRÀCIES públicament a la MARIA del 

servei de menjador que enguany no estarà de monitora a l’escola. La primera setmana 

de curs amb l’Ajuntament, mestres de l’escola i llar d’infants i alumnes vam 

acomiadar-la. Li desitgem tota la sort del món.  
  

 
 

Arrenca el curs i volem donar LA BENVINGUDA a la Yolanda que ens acompanyarà al 

servei de menjador i ALS NOUS ALUMNES que s’han incorporat a l’escola a P3 i a 

Primària!   

 

L’equip de mestres, 

Escola Santa Cecília 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja tornem a ser aquí! Amb moltes 

ganes, il·lusió, energia, infants nous... 

Tot un curs per endavant per gaudir, 

aprendre i ser feliç!!! 

 

Sense donar-nos compte de com de 

ràpid passa el temps, ens trobem a 

principis d’un nou curs, el tercer de la 

nostra escola ja!!! I, com cada 

setembre, amb les piles ben 

carregades, i amb molta il·lusió, ens 

posem a preparar les aules per deixar-

les ben boniques i per adaptar-les al 

màxim possible a les necessitats dels 

nens i nenes que estan a punt de 

començar l’escola.  
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A la reunió d’inici de curs que vam fer 

amb totes les famílies, ens vam trobar 

amb moltes cares noves, ja que tots els 

infants de la primera promoció de 

l’Escola Bressol l’Oreneta ja han passat 

a l’escola dels grans, a P-3. S’han fet 

grans i autònoms! Estem molt 

contentes per tots ells, i els desitgem 

el millor en aquest nou camí! 

 

Ara, aquí a l’escola, estem en plena 

adaptació! Aquests primers dies ens 

estem coneixent, ens estem agafant 

confiança, per poder gaudir al màxim 

de tot aquest curs que tenim per 

endavant, amb somriures, rialles i molts 

bons moments!  

 

Com que creiem fermament que la 

música és essencial per als infants, 

aquest setembre vam comprar una 

maleta plena d’instruments musicals, de 

tot tipus, per tal que els nens i nenes 

puguin fer-los servir, i puguin viure les 

seves (potser primeres) emocions 

musicals!  

 

Per cert, aquest mes d’agost es va 

inaugurar oficialment l’Escola Santa 

Cecília i l’Escola Bressol l’Oreneta, 

malgrat que ja era el segon curs que 

estàvem aquí. Va ser un gran dia! 

Estàvem tots molt il·lusionats per tenir 

la gran sort de poder formar part 

d’aquest gran projecte! Doncs som-hi!  

Una nova aventura està a punt de 

començar...  

Preparats, llestos, ja!!!!!!! 

 

Les mestres de l’Escola Bressol 

l’Oreneta. Olga i Mar. 
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De l’hemeroteca en destaquem:  

  

DIMARTS, 15 DE JULIOL DEL 2014 /REGIÓ7 

 

 
  

DIUMENGE, 27 DE JULIOL DEL 2014 /REGIÓ7 
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DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 2014 /REGIÓ7 
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DIMARTS, 29 DE JULIOL DEL 2014 /REGIÓ7 
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            RESULTATS ANALÍTICS D’AIGUA DE BOCA 

 

 
D’acord amb la Moció presentada per la plataforma AIGUA ÉS VIDA, SOM EL 

QUE SEMBREM, ecologistes en acció, enginyeria sense fronteres, relativa a la 

qualitat de l’aigua, el Ple de la corporació de data 20 de setembre de 2014, va 

acordar publicar a través dels mitjans de comunicació propis del consistori, els 

resultats de tots els anàlisis d’aigua duts a terme al municipi. 

 

L’ajuntament està adherit al programa que ofereix Dipsalut (Organisme de Salut 

Pública de la Diputació de Girona) de suport a la gestió municipal directa dels 

abastament d’aigua de consum humà. 

 

Des de l’any 2007, l’ajuntament dur a terme diàriament un anàlisis del clor de les 

plantes i del lliure de les diferents zones de subministrament.   

 

Es per aquest motiu que encetem una nova secció al butlletí municipal que es dirà 

resultats analítics d’aigua de boca, en el qual s’hi annexarà còpia dels documents de 

resultats analítics. 

   

 

 

     
     

 Fotografia Dipòsit Bolvir          Fotografia Planta de Cloració                                                

 

 
 

 

NOVA SECCIÓ! 



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 

Número 28 –Octubre 2014  Pàg. 20 

D’acord amb el que s’estableix al programa de vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de 

Consum Humà de Catalunya, els resultats analítics obtinguts qualifiquen l’aigua com a “Apta 

per al consum humà” 
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 POLIESPORTIU MUNICIPAL HORARIS CURS 2014-2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

 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 4 i 1 5 , 0 0 €  3 0 , 0 0 €  

 
Per a més informació podeu trucar al 686 008 443 

 o bé, enviar un correu a: poliesportiubolvir@gmail.com 
 

  

DILLUNS 

 

DIMECRES 

 

DIVENDRES 

CAP DE SETMANA I 

FESTIUS 

16:00  

Gent Gran 

  

16:30    

17:00  

Joc motriu 

i 

Multiesport 

Joc motriu 

i 

Multiesport 

Ús lliure de la instal·lació 

sota la responsabilitat de 

pares, mares, tutors/es. 

 

Els menors de 12 anys 

hauran d’estar 

acompanyats d’un adult al 

poliesportiu. 

17:30  

18:00  

18:30  

Pilates Pilates 19:00  

19:30  

20:00 

Vòlei Vòlei 

  

20:30   

21:00   

    

 

        

mailto:poliesportiubolvir@gmail.com
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CÍLIA  

21:30 H -  6/DESEMBRE QUINA AMPA ESCOLA SANTA CECÍLIA 

21:30 H - 13/DESEMBRE QUINA MARATÓ TV3 
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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 www.lazarosteam.blogspot.com 

DISSENY GRÀFIC IL.LUSTRACIÓ Camp de l’Areny, 2 610 735 740 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 

URGÈNCIES MÈDIQUES 

112 

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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