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Estem deixant enrere l’any 2014, i el 2015 es presenta  ple d’esdeveniments polítics 
ja que el proper mes de maig hi haurà eleccions municipals i així acabarem la nostra 
segona legislatura al capdavant del poble, i a nivell nacional, sembla que passaran 
coses engrescadores per al país. 
 
Hauran estat quatre  anys de molta feina i haurem aconseguit tres obres cabdals en 
el desenvolupament del municipi com són les vivendes socials, l’escola i la llar, i l’espai 
Ceretània que inaugurarem el proper 17 de gener. Fins al final de legislatura seguirem 
treballant amb il·lusió per aconseguir fites importants per a la nostra població.  
 
En aquestes dates un desitgem que les festes siguin plenes de joia i que l’any 2015 
sigui molt venturós per a tots vosaltres i les vostres famílies. 

 

L’equip de Govern 

 

SUMARI 
EN AQUESTA 29a EDICIÓ TROBAREU LES SEGÜENTS SECCIONS: L’ENTREVISTA, L’AJUNTAMENT US INFORMA, 

ACTIVITATS REALITZADES AL MUNICIPI,   L’AGENDA D’ACTIVITATS, ELS TELÈFONS D’INTERÈS...  

i l’incorporem una de nova:    
LA CUINA PEL MÀNEC amb receptes dels nostres restaurants 

     Núm.29           Desembre 2014 
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L’Ajuntament va penjar el llaç 
groc als fanals del municipi i la 
pancarta al balcó de l’ajuntament 
sumant-nos així a la mobilització 
ciutadana en defensa del nostre 
dret a decidir, dintre de la 
campanya unitària “Ara és l’hora”. 
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MUNICIPI PER LA INDEPENDÈNCIA  
 

OBJECTIUS 
 
Tal com recull l’article 6 dels Estatuts  
de l’Associació de Municipis per la 
Independència, són l’objecte i finalitat 
d’aquesta entitat: 
 
a) Esdevenir un ampli espai de debat on 
compartir idees, iniciatives (legals o 
cíviques), experiències, informació, 
eines de gestió i tot allò que pugui 
ésser útil per dur el poble de Catalunya 
cap a la independència per tal d’assolir 
les plenes competències municipals. 
b) Fomentar i defensar els drets 
nacionals. 
c) Conscienciar a la ciutadania de la 
necessitat que Catalunya pugui exercir 
el seu dret a l’autodeterminació. 
 
 
 

 
d) Crear una xarxa de promoció 
exterior, principalment dins del marc 
de la Unió Europea. 
e) Promoure el finançament dels propis 
municipis 
f) Buscar sinèrgies en d’altres àmbits 
com l’empresarial o el financer. 
 

 

 MOCIONS APROVADES PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BOLVIR  
 
20/09/2014   “Moció relativa a la qualitat de l’aigua per a consum humà” 
  

Moció que es basa en aplicar la màxima transparència a l’hora 
d’informar als bolvirencs del control que es fa de les aigües de consum 
humà. 

 
22/11/2014 “Moció de declaració de responsabilitat pel 9N” 

 
Moció en la qual L’equip de govern assumeix totes les responsabilitats 
que se’n puguin derivar i admeten ser els coautors de les accions que 
s’imputi al President de la Generalitat i altres membres del Govern en 
la celebració de la jornada del 9N.    
 

http://www.municipisindependencia.cat/que-es-ami/estatuts/
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INAUGURACIÓ  
 
Ens plau informar-vos que el proper dissabte 17 de gener, a les 12h, tindrà lloc la 
jornada d’inauguració de l’ESPAI CERETÀNIA. Aquest nou edifici compta amb una 
sala d’exposicions permanents que explica les diferents fases del jaciment amb 
recursos interactius i audiovisuals; una sala polivalent per celebrar des de 
presentacions de llibres, exposicions temporals, congressos i reunions; i un taller 
d’arqueologia tancat amb vidre per tal que des de la sala polivalent es puguin observar 
els treballs de neteja i restauració de les peces que els arqueòlegs del jaciment  duen 
a terme durant les campanyes d’arqueologia. Des del Centre s’accedirà a la visita del 
jaciment ceretano ibèric i medieval, un dels pocs poblats ibèrics localitzat al Pirineu i 
el més important dels ceretans localitzat fins avui. 

El cost d’aquest projecte, que inclou les campanyes arqueològiques dutes a terme fins 
a la data d’avui (però encara no finalitzades) i l’adquisició dels terrenys, ha estat d’ 
aproximadament 1.000.000,00 d’euros. La construcció de l’edifici i del projecte 
museístic s’emmarca en el programa FEDER Catalunya 2007-2013, Eix 4, 
GRI/2798/2011, de 24 de novembre,  programa Viure al Poble Més, pel qual se’ns ha 
atorgat una subvenció de 434.500,00€, més 130.350,00€ del Dpt de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat, i altres subvencions puntuals (per 
adequació del jaciment, pel foment noves tecnologies,..). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

CONCURS INSTAGRAM (17- 31 gener)  
1. Penja una foto del dia de la jornada inaugural  
2. Afegeix el hashtag  #BolvirEspaiCeretania 
3. La millor foto guanyarà una GOPRO HERO+  

(bases del concurs al facebook) 
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SUBSTITUCIÓ CANONADA AIGUA POTABLE 
 
S’ha procedit a la substitució de la canonada d’aigua potable des del pou del Toll fins 
al carrer Antoni Elies. L’anterior canonada provocava molts problemes de 
funcionament per l’antiguitat i els materials amb els qual estava construïda i aquest 
fet ocasionava freqüents pèrdues d’aigua. 
 

        
 
 

CAMPANYA DE DETECCIÓ DE FUITES D’AIGUA POTABLE 
 
Tal com us informàvem, el 
passat 20 d’octubre es va 
iniciar per part de l’empresa 
Sorea, a instàncies de 
l’ajuntament, una campanya de 
detecció de fuites a la xarxa 
de distribució d’aigua potable 
del municipi. S’han detectat 8 
fuites a la xarxa, 4 a la 
Urbanització de les  Espiraltes, 
2 al casc urbà i 2 a la 
Urbanització de la  Ferratgeta.  
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NETEJA LLERES  

 
A finals del mes de novembre es va procedir a la neteja dels Torrents dels  Agustins 
i Estanys donat que hi havia molt de sediment acumulat. 
 

         
 
 

IBI FRACCIONAT - AIGUA TRIMESTRAL -  XALOC 
 
S’informa a tots els veïns del municipi que a partir del dia 1 de gener de 2015 entra 
en vigor el Conveni de Recaptació de Tributs amb XALOC (organisme de la Diputació 
de Girona), i que serà qui gestionarà la recaptació tributària. Per qualsevol dubte 
podeu adreçar-vos a l’ajuntament. 
 
 

 
 

IMPOST/TAXA PERIODE DE COBRANÇA 
IBI URBANA 15 ABRIL - 15 JUNY (50%) 

1-15  OCTUBRE  (50%) 
IBI RÚSTICA 15 ABRIL - 15 JUNY 

IVTM 15 MARÇ – 15 MAIG 
TAXA ESCOMBRARIES 15 ABRIL - 15 JUNY 

TAXA AIGUA TRIMESTRAL 
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REUNIÓ EXPLICACIÓ ACTUALITZACIÓ CADASTRE  

 
L’Ajuntament de Bolvir a sol·licitud 
d’alguns veïns va convocar una reunió el 
passat 15 d’octubre de 2014, per tal 
d’explicar en que havia consistit 
l’actualització cadastral i que  
principalment afectava a les finques 
que no estaven actualitzades des de 
l’any 1989.   

 

 
 

FIRA D’ANTIQUARIS I BROCANTERS 
 
Al Poliesportiu municipal va celebrar-se la VII FIRA d’antiguitats. 
 

 
 

 

Tal com va essent habitual, l’Ajuntament de Bolvir, col·labora amb la fundació organitzant una 
Quina a favor de la Marató de TV3. Enguany va ser el passat 13 de desembre. En aquesta 
edició, els beneficis han anat destinats a les malalties del cor. L’import de la recaptació ha 
estat de 1.415,00 €, que varem ingressar al compte de la fundació habilitat per a aquest fi, i 
van assistir més de 140 persones. 

Moltes gràcies a tots  per la vostra participació i 

col·laboració! 

http://www.tv3.cat/marato/
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ENTREVISTA: SEGUINT AMB LES PETITES HISTÒRIES DEL POBLE DE BOLVIR 
ENTREVISTEM AL SR. JOAN VIDAL BARRINAT (CAL PEBRE) 
 

 
 
Una mica d’història 
Vaig néixer a Bolvir l’any 1939, fill del 
Tonet i la Victorina de Cal Pebre. 
 
La família 
Sóc el fill petit de quatre germans, 
l’Antonieta, el Peret , la Josefina i jo. 
Els dos primers ja són morts i la 
Josefina de 86 anys, segueix vivint a 
Bolvir.    
 

 
 
 
 

Fins els 22 anys vaig fer de pagès amb 
els meus pares i ajudava amb feines 
fora de casa, treballant a l’estiu amb 
les màquines de batre que pujaven de 
Cabanes (Girona) i fent viatges de 
trumfes a Barcelona. 
 
La infància 
Recordo que de petit feia de vailet 
guardant les vaques a prop del Segre i 
aprofitava per pescar truites al riu. 
 
De petit, fins els 12 anys, vaig fer 
d’escolar amb el mossèn Ramon 
Soldevila, que va ser rector del poble 
durant 40 anys. Anàvem a peu a dir 
missa a Talltorta i a Saga, i 
aprofitàvem  el viatge per anar a 
buscar aigua a la font de la Vall. 
 
La vida era molt dura ja que els carrers 
eren de terra i a l’hivern amb les 
nevades, molt més importants que ara, 
per anar a l’escola havíem d’obrir-nos 
pas per poder-hi arribar, doncs els 
camins eren intransitables. 
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El meu primer mestre va ser el Sr. 
Salvador Sindreu i quan es va morir,  va 
venir una mestra de Ribes de Freser 
per substituir-lo, es deia Alberta 
Piquer i em va certificar bona 
conducta, que em va servir per poder 
entrar, posteriorment, a la guàrdia 
urbana. 
 
Els meus pares, l’any 1967 van passar 
de viure de cal Pebre a ca l’Ambrós on 
van fer de pagès fins l’any 1973. 
 
Durant el període d’estiu, pujava a 
ajudar-los a les feines del camp ja que 
als 22 anys vaig anar a treballar a 
Barcelona. 
 

 
 
El dia que baixava definitivament a 
Barcelona va coincidir amb la gran 
nevada del 1962 a la ciutat, durant tot 
el dia vaig viatjar amb tren pel mal 
temps i vaig arribar a les 11 de la nit a 
casa. 
 

La primera feina va ser en una empresa 
de missatgeria, vaig repartir paquets 
amb un tricicle per tot Barcelona i això 
va fer que conegués tota la ciutat. 
Posteriorment vaig treballar en feines 
de restauració, pastisseria i en una 
fàbrica de galetes a la que mostro el 
meu agraïment, ja que quan va nèixer el 
meu fill, em van deixar diners per 
operar-lo ja que tenia una malaltia molt 
greu a l’estomac. L’any 1966 vaig entrar 
a la guàrdia urbana de Barcelona fins 
l’any 2001. Pràcticament sempre vaig 
estar treballant a Ciutat Vella i 
Barceloneta. 
 
Durant la dècada del setanta 
mitjançant un conveni entre els 
ajuntaments de Barcelona i Puigcerdà 
vaig treballar els estiu a la guàrdia 
urbana de Puigcerdà. 
 
En els meus anys de professió a la 
guàrdia urbana vaig fer cursos de 
criminologia i psicologia. 
 
Vaig viure en primera persona, pel 
treball, les curses de fórmula 1 i les de 
motos a l’antic circuit de Montjuïc. 
 
L’any 1965 en conèixer la meva futura 
esposa que treballava en una fàbrica 
d’artesania tèxtil com a confeccionista, 
em vaig treure el títol d’artesà tèxtil i 
vàrem muntar un petit taller en el 
mateix pis, després de treballar em 
dedicava a vendre la nostra producció i 
això em va permetre conèixer tota 
Catalunya. 
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El mateix any em vaig casar amb la 
Montserrat i vàrem tenir un fill 
l’Antonio que m’ha donat un nét el 
Miquel. La Montserrat va morir l’any 
2011, després de patir una malaltia 
molt greu. 

 

 
 
Recordo que amb l’esforç de la meva 
dona vàrem comprar un Seat 600 i en 
el primer viatge a Bolvir vàrem deixar 
el nostre fill amb l’ àvia, per por, ja que 
les carreteres de l’època no eren gaire 
bones i es passava pel mig de tots els 
pobles i l’única entrada a Cerdanya era 
per la collada de Toses. En arribar, els 
pares em van rebre amb una gran 
alegria. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lamentem la defunció de la Sra. Dolors Vidal Font que va tenir lloc 
el dia 21 de juliol de 2014 

Descansi en pau. 
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COL·LABORACIÓ ECONÒMICA PARCS BOMBERS CERDANYA 
 
L’ajuntament de Bolvir col·laborarà amb 150,00 € per cada parc de bombers de la 
Cerdanya (Puigcerdà, Alp, Llívia i Bellver de Cerdanya), donat l’esperit cívic d’aquest 
col·lectiu implicat amb el món de les emergències, necessari i imprescindible que amb 
la seva aportació en la seguretat civil, ajuda i col·labora a mantenir i millorar el 
benestar de la societat.  
 
 

PASSEJADES MUSICALS 
 
El dia 9 d’agost a les 9h00, 9h30 i 10h00 amb punt de trobada a Talltorta es van 
portar a terme les passejades musicals, les que qual consistien a fer un tomb pel 
municipi i acabar a les esglésies on se celebrava un concert en petit format. Les 
esglésies escollides van ser les següents: Estoll (Santa Eulàlia), Soriguerola (Sant 
Miquel) , Talltorta (Sant Climent). 
 

 
 
Imatge concert Sant Climent Talltorta 
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FESTES  (SANTA CECÍLIA- SANT CLIMENT- GENT GRAN) 
 
Al Tradicional sopar de caçadors del dissabte 22 de novembre, hi varen assistir unes 
110 persones que van poder gaudir d’una màgica actuació per concloure la nit. 
 
Al dia següent, després de la missa a l’església de St. Climent de Talltorta, va cantar 
la Coral “Flor De Neu”. En motiu de l’homenatge de la gent gran es va obsequiar a la 
veïna de més edat, la Sra. Eugènia Pont Comas, amb un ram de flors. Seguidament es 
va celebrar un dinar al local social per a majors de 60 anys amb ball de fi de festa 
amenitzat per “Sisco i Nando”. 
 

 
 

VIII CAMPIONAT DE BUTIFARRA  
 
El campionat de Butifarra del dia 29 de novembre, va comptar amb la participació de 
20 parelles, amb berenar i obsequis per a tots els participants i en especial per als 
guanyadors.  
 

Parella Punts a favor 
1rs. Lourdes i Rafel 236 
2ns. Avilio i Camarero 215 
3rs. Xavi Aceituno i Pere Real 98 
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GUATLLES LACADES A LA MEL AMB PURÉ DE  
CIGRONS I XIPS DE MONIATO 
 
Ingredients per 4 persones: 
4 guatlles – 60ml d’oli d’oliva – 80 grams de sucre – 50ml de vinagre balsàmic – Una mica 
de vi dolç P.X – 50ml de mel de romaní – Sal – Pebre Per al puré de cigrons: 400grams 
de cigrons cuits  - Una mica d’oli d’oliva verge extra – Sal – Una nou de mantega – Una 
mica de comí  Per a les xips de moniato: 1 moniato Per a les verdures: 1 ceba petita 
– 2 pastanagues – 1 pebrot vermell – 1 carbassó – Sal – Pebre – Oli d’oliva verge extra. 

 
 
Elaboració: 
Talleu les guatlles a quarts i salpebreu. 
Disposeu una paella amb oli d'oliva a temperatura alta. 
Quan estigui ben calent, incorporeu les guatlles i daureu pel costat de la pell fins que 
quedi cruixent. 
Doneu-li la volta i afegiu el sucre, seguidament del vi i el vinagre. 
Acabar amb la mel i deixeu coure uns 4 minuts a foc mitjà, amb cura que no es s'enganxi 
o es consumeixi massa la salsa. 
Per al puré de cigrons: 
Disposeu els cigrons cuits en una cassola a escalfar, afegiu-hi la resta d'ingredients i un 
cop calent, passeu-ho per la batedora fins aconseguir un puré fi. Rectifiqueu de sal, si fos 
necessari. 
Per a les xips de moniato: 
Peleu el moniato i amb l'ajuda d'un talla embotits prepareu làmines fines. 
A continuació, fregiu en oli abundant fins aconseguir que quedin ben cruixents, tipus xips. 
Per les verdures: 
Talleu en juliana totes les verdures i saltegeu-les amb oli d'oliva en ordre, segons les 
necessitats de cocció de cadascuna perquè quedin al dente i salpebreu-les al gust. 
Emplatar: 

Col·loqueu un niu de verdures i munteu de forma     
harmònica les guatlles. 
Disposeu una mica del puré de cigrons a un costat i 
col·loqueu les xips de moniato a sobre. 

 

 
Camí de la Vall, 1 

17539 – Bolvir (Talltorta) 
972.895.069 

 
L’EQUIP DEL RESTAURANT LES HEURES D’EN 

DÍDAC US DESITJA UNES BONES FESTES I 
FELIÇ ANY NOU!!! 

 
NOVA SECCIÓ!  

“PAELLA PEL MÀNEC” 
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RELAIS & CHÂTEAUX PREMIA LA TORRE DEL REMEI 
 

L'Organització Relais & Châteaux ha atorgat el "Welcome Trophy 2015" a 
l'hotel Torre del Remei. 

 
El passat 18 de Novembre 2015, el Sr. Philippe Gombert, president de Relais & 
Châteaux, i el Sr. Christophe Navarre, CEO de Moët-Hennessy, van fer lliurament 
d'aquest reconeixement al Sr. Boix, en un emotiu acte que es va celebrar en el 
majestuós marc de l'Opera Garnier de París, culminant el 60è Congrés de Relais & 
Châteaux, que aquest any es va realitzar a París.  
 

 
 

quest premi ens omple d'orgull, perquè culmina l'esforç que hem realitzat 
dia a dia durant els 21 anys de la nostra permanència en aquesta 
prestigiosa organització. 

 
       Josep Maria Boix 

Relais & Châteaux 
HOTEL TORRE DEL REMEI 
www.torredelremei.com 

Camí del Remei, Nº 3 
17539 Bolvir (Girona) 

A 

http://www.torredelremei.com/
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“Quan ve el temps de collir castanyes, la 
castanyera, la castanyera... “. Tota 
l’escola feia olor de castanyes torrades, 
ja que al pati hi havia la castanyera 
repartint paperines plenes de castanyes 
per a tots els nens i nenes i les seves 
famílies. Va ser una tarda molt maca. 
Aquesta va ser la primera festa del curs! 
 

 
 
Durant tot el trimestre, hem anat fent 
experimentacions amb la tardor, per tal 
de conèixer una miqueta aquesta estació 
de l’any. Vam fer una pluja de fulles, vam 
tastar algunes fruites de la tardor, vam 
pintar amb carbassa, moniato, i altres 
fruits característics d’aquesta època, i 
vam fer petits treballs molt xulos que 
ara, l’últim dia del trimestre, els nens i 
les nenes s’emportaran a casa seva per 
ensenyar-los als seus pares i mares, i així 
veuran tota la feina que hem anat fent a 
l’escola! I és que no parem mai de fer 
coses!!!  
 

 
 

El mes passat, aprofitant que va ser Santa Cecília, la patrona dels músics, vam celebrar “la 
segona setmana de la música” a l’escola. Vam estar tota una setmana fent diferents 
activitats relacionades amb la música. Van ser uns dies ben mogudets!!! Hem de donar les 
gràcies al Dani (papa del Marc), que va venir a tocar la guitarra, i al Max (papa de l’Arnau) 
que es va disfressar de pingüí i va fer ballar a tothom! Va ser molt divertit! També, vam 
tenir una classe de zumba, vam ballar sardanes, i vam escoltar un concert d’acordions! Ja 
veieu que bé que ens ho passem aquí a l’escola, oi??!!! 
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I ara, que ja som a la recta final de l’any, comencem a preparar el Nadal amb molta 
il·lusió!  

 

 
 
 

Des d’aquí, aprofitem per desitjar-vos a tots i a totes...  
 

Molt bones festes, i feliç 2015!!! 
 

 
Les mestres i els infants de l’Escola Bressol l’Oreneta. 

Olga i Mar. 
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El primer trimestre! 
 
II setmana musical a l’escola Santa Cecília  
 
Tempus fugit! Enllestim el primer trimestre amb una mica de música. El passat 22 de 
novembre va ser Santa Cecília,  nom que porta l’escola del poble. Així que vam 
aprofundir en la música. Vam anar d’excursió a l’escola de Folk d’Arsèguel on ens van 
mostrar instruments típics del Pirineu, una aula insonoritzada per poder gravar un 
disc i vam finalitzar la visita amb una dansa d’ en Pep Lizandre. Us presentem els 
instruments que vam poder escoltar, alguns d’ells per primera vegada: les ocarines, el 
fiscorn, la gralla, el sac de gemecs… 
 
  

    
 
 
                          
  
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 

Número 29 -  Desembre 201 4  Pàg. 18 

Durant aquesta setmana musical va venir la Deborah a l’escola, a l’hora d’Educació 
Física i Psicomotricitat, i vam practicar ZUMBA!! 
Ens ho vam passar d’allò més bé! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Ja que parlem de visites, també va venir la Glòria Domingo,  ens va explicar la 
sardana,  i com no, com es balla, això sí la sardana era amb la cançó del “waka waka” 
de la Shakira! 
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Ara ja coneixem el so del flabiol i el tamborí… i com es col·loquen per poder-los tocar 
a la vegada! 
També ens van visitar dos pares de la llar d’infants, Max Arejula i Dani Muñoz van 
fer un musical i van tocar la guitarra.  

                                
 

  
 
En aquesta setmana vam aprofitar per visitar 
l’escola de Música Issi Fabra de Puigcerdà.  
Ens van explicar per què l’escola  té aquest nom i 
també vam investigar sobre la figura d’Ortega 
Monasterio. L’estàtua del qual trobem al jardí de 
l’escola de música. Tanmateix les professores ens 

van mostrar el funcionament de diferents instruments i com s’emet el so, Us deixem 
un enigma per resoldre: quantes vegades vibra una corda del piano per fer una nota 
musical, per exemple un Mi?  
Coneixem els  instruments de corda, vent i percussió: saxo, piano, guitarra elèctrica, 
acordió diatònic, violoncel… 
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            Per cert sabeu quin instrument toca aquesta escultura que reposa al jardí  
de l’escola de música?  

 
                             Gràcies a tots per la vostra col·laboració amb l’escola! 

 
Projecte BOLVIR 
Entrevista a l’Alcalde 

 
Els alumnes de cicle inicial  (1r i 2n) fan el projecte de Bolvir, i van anar a  
l’Ajuntament a fer una entrevista a l’alcalde Bartomeu Baqué.  
Li van demanar aspectes de Bolvir com ara, per què l’escut té una estrella i dues 
fletxes.  
En Bartomeu els va explicar que l’estrella  era una senyal tradicional de l’escut i que 
no eren fletxes sinó relles i fan referència a la importància de l’agricultura en 
l’economia del municipi. 

 
Hem recollit el que més els va agradar de l’entrevista: 

 
ALEJANDRO: Em va agradar molt la història que ens va explicar de la torre perquè 

hi vivien pagesos i també bous. 
 

LAILA: Em va sorprendre quan ens va explicar que la gent pujava a la  muntanya per 
vigilar que no ataquessin el poble. 

 
JORDI: També hi havia soldats que vigilaven. 

 
MARC: Em vaig quedar parat quan ens va dir que no hi havia policies. 

 
JAMAL: Ens va explicar que hi havia moltes granges i vaques. També hi havia bous 

que arrossegaven palla i herba. 
 

ÀLVARO: Em van agradar les fotos velles que ens van regalar perquè són de color 
gris. En aquestes fotos no es veu casa meva perquè no s’havia construït. Em va 

sorprendre quan ens van explicar que la  gent primer vivia al peu de la muntanya, però 
es van traslladar al vessant d’aquestes perquè així podien veure qui venia a atacar. 

També ens va dir que abans feia més fred que ara! 
 

LAILA: Em vaig quedar molt sorpresa quan ens va explicar que a la sala on vam fer 
l’entrevista, hi havia una paret que estava calenta, per què per dins passa una 

xemeneia que no es veu, sembla que facin màgia! 
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Ha estat una visita molt enriquidora que ens ajudarà a anar donant forma al projecte! 
Moltes gràcies per rebre’ns! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AMPA DE L’ESCOLA ORGANITZA LA QUINA 
 

El passat mes de desembre l’AMPA de l’escola va organitzar una quina a Bolvir amb 34 
magnífics lots, entre ells un viatge a Praga!  

En nom de tots donem les gràcies a tots els col·laboradors, als assistents a la quina i 
als pares i mares que han sabut organitzar-se per portar a bon port aquesta iniciativa 

en benefici dels alumnes de l’escola. 
 

 
                                                          
 

        

 

 
 
 

Molt bones festes, i feliç any 
nou!!! 

 
L’equip de mestres,  

Escola Santa Cecília 
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RESULTATS ANALÍTICS D’AIGUA DE BOCA 
 
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”     
 

 

 
NOVA SECCIÓ! 
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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 972 895 055 
ESCOLA SANTA CECÍLIA  
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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