
 

 
   
 
 
Amb motiu de les properes festes, l’equip de govern vol desitjar-vos un 

BON NADAL i que l’ANY NOU vingui ple de benestar i joia. 

 

Des de la nostra presa de possessió hem procurat fer coses que millorin la 

qualitat de vida social de la nostra població, i un conjunt de petites 

actuacions per a visualitzar el nostre esperit de millora de l’entorn urbà. 

 

L’any 2008 amb molts deures fets, (Pla Director, i Pla d’obres i serveis); i el 

Pla d’ordenació urbanístic municipal tramitant-se, ens comprometem a 

portar a terme un pla d’actuacions important per caminar cap un Bolvir 

Millor. 

                                           L’Alcalde 
 

 

 

     Núm. 03           Desembre 2007  
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En data 23 d’octubre vam anar 

amb la nostre gent gran a fer una 

excursió a Barcelona: 

Vam sortir de la plaça major a les 

10:00h, vam parar a estirar les 

cames i esmorzar uns croissants i 

unes ensaïmades  a l’àrea de 

servei de Montserrat, després 

varem arribar al port de 

Barcelona cap a les 12:00h per 

pujar a fer una volta amb les 

“golondrines”, com que feia un dia 

esplèndid vam poder pujar a 

coberta a gaudir del sol i la vista. 

Amb la brisa marina se’ns va obrir 

la gana, i varem anar a la 

Barceloneta a menjar paella, es va 

fer una mica de sobretaula i 

després varem marxar a fer unes 

voltes per la zona del Fòrum.  

 

 

 

Tot i que la major part de veïns i 

veïnes ja han estat a Barcelona, no 

obstant, des de l’ajuntament es va 

voler promoure aquesta iniciativa 

per tal de fer germanor i passar 

un dia tots/es junts/es.  

L’assistència i participació per 

part dels habitants de Bolvir ha 

estat molt bona amb la qual cosa 

s’organitzaran noves sortides i 

excursions, de les quals se us anirà 

informant.

 

EXCURSIÓ A BARCELONA  

 

 
Port de Barcelona 
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    SENYALITZACIONS VERTICALS 
 
 
  
  

   
 
 
 
           
 
 
 
 
 
NETEJA DE TORRENTS 
 

S’ha portat a terme la neteja del torrent dels Agustins, amb mitjans 

mecànics, des de la N-260 fins a Cal Palau, a partir d’ara s’acabarà la feina 

manualment.  

     
DECORACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ NADALENCA 
 
S’ha millorat la il·luminació nadalenca amb nous punts de llum i un arbre a la 

plaça major, cedit per un industrial que se’n volia desprendre hem aprofitat 

per posar-lo a la plaça, i poder-ne gaudir aquestes festes nadalenques. 

 

 
QUÈ S’HA FET? 

 

a) Donat que el poble va creixent, hem vist necessari 

adaptar les infrastructures a les noves necessitats, 

entre elles, la de senyalitzar els serveis, urbanitzacions 

i institucions municipals. Per això el poble disposa d’una 

nova senyalització vertical, que facilita l’arribada a lloc 

de les persones que no coneixen el nostre municipi. 

 

b) Es crearà una comissió amb el fi de resoldre la 

problemàtica de la nomenclatura dels carrers, ja que 

n’hi ha molts sense nom i sense número assignat. 
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A partir del 3 de Gener, cada dijous a les 10:00 hores, sortirà el taxi de 

l’Herminio  de la plaça major de Bolvir, passarà per Talltorta i Mas D’Arabó i 

portarà als veïns que ho desitgin fins a Puigcerdà, així podran fer els seus 

encàrrecs. A les 13:00 hores, els recollirà altre vegada, retornant-los de 

nou a Bolvir. Arrenquem aquesta iniciativa, amb ganes de facilitar la 

mobilitat de tots i especialment de la nostra gent gran. 

 
 

AGENDA NADALENCA 
 
 
El dia 24 de desembre a les 
18:00 h, al Local Social de Sta. 
Cecília, “Caga Tió” i Xocolatada. 
 

 
 
 

El 5 de Gener de 2008, 
a  les 17:00 hores, el patge Reial Arribarà al Local Social i després 
passarà  per totes les cases que ho hagin sol·licitat a l’Ajuntament: Telèfon 
972 895001. 
 

i també us recordem que:  
 
Els dijous a l’ajuntament de les 17:30h fins les 18:30h es donen classes de 
català per a  nouvinguts, la formadora és la Sra. Nani. a la qual agraïm la 
seva col·laboració. 
 

NECROLÒGIQUES 
Lamentem la mort del veí de Talltorta, AGUSTÍ MEYA MARTÍ,  

descansi en pau.  

TAXI 
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SOPAR FESTA CAP D’ANY 
2007/2008 

 
Enguany celebrarem el sopar de cap d’any al polisportiu municipal. 
L’Engalanarem per l’ocasió i hi haurà l’orquestra Christian Doménech que 
amenitzarà la vetllada. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menú 
 

Canapès  
 

Primer plat 
         Crema de Marisc 

         Segon plat 
Xai al Forn amb 
acompanyament 

 
 Postres 

Sorbet de Cava 
Mouse de xocolata 
Neules i torrons 

Celler 
Vi Blanc:  

Castillo de MontBlanc 
Vi Negre: Zuazo Gaston 
Cava: Anna de Codorniu 
Aigua: Font Selva 

 

Menú infantil 
 

Primer Plat 
                 Macarrons 
 

Segon Plat 
Escalopa de pollastre 

 
Postres 

Gelat 
Neules i torrons 
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El 23 de novembre va ser la  festa major de Talltorta, es va fer 
una missa a l’església de Sant Climent, i en acabar, a la plaça 
major es va oferir Coca amb Moscatell. 
Al vespre, es va fer un quinto al Local Social de Santa Cecília.  
 
El 24 de novembre Festa de Santa Cecília a Bolvir: 
 
A les 11:00h, Missa Solemne, a l’església de Santa Cecília. 
 
A les 12:30h Conferència sobre el Jaciment Arqueològic “El 
Castellot” al local de Santa Cecília a càrrec dels arqueòlegs Oriol 
Olestí, Jordi Morera, Cira Crespo, després visita al “Castellot”.   
 
A les 15:00h Campionat de Butifarra amb assistència de més de 
30 parelles, amb premis per a tots els participants, que varen ser 
oferts per diferents empresaris i comerços de la comarca.  
 

PRIMER CLASSIFICAT: Ramon Font i Albert Tàpies 
SEGON: Salvador Picas i Ferran 

TERCER: Joan Deulofeu i Josep Garcia 
 
A les 21:00h Sopar de Germanor organitzat per la societat de 
caçadors amb una assistència de 141 persones,  va tenir lloc al 
Local de Santa Cecília i va haver-hi una actuació sorpresa d’un 
mag.  
 

 
CELEBRACIÓ DE SANTA CECÍLIA 
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Quintos i quines  
 
 
EL 23 de novembre per Sant Climent, festa major de Talltorta, vam 

celebrar un Quinto al local Social, van assistir a l’acte unes 130 persones i 

es van repartir 25 Lots. 

 

En data  8 de desembre de 2007 s’ha celebrat una Quina al local social de 

santa Cecília en benefici de l’AMPA, i per tant, dels nens i nenes de la 

nostra escola.  

 

Però són moltes les obres socials que ens mouen, per això hem organitzat 

més quintos, aquest cop per tal d’ajudar les persones amb malalties 

cardiovasculars, tema d’enguany de la marató de TV3, al qual tot el poble de 

Bolvir hem col·laborat destinant-hi els guanys d’aquest quinto: 2.000€ !!!!!.  

Moltes Gràcies a tots i en especial a les persones que van col·laborà 

aportant-hi lots 

 

En data 27 de desembre a les 21:30 hores celebrarem també al local Social 

de Santa Cecília, l’últim Quinto d’aquest 2007, amb magnífics Lots, 

organitzat per la comissió de festes de Bolvir.  

 

Us hi esperem !!  

Aprofitem l’ocasió per agrair a tots els col·laboradors el seu Lot.   
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ORDENANCES FISCALS 

 
Us Informem que a partir de l’1 de gener de 2008, entraran en vigor les 
Ordenances Fiscals que regulen tots els impostos, taxes i preus públics del 
municipi de Bolvir. Aquestes Ordenances es varen modificar i actualitzar (ja 
que encara estaven fixades en pessetes) i van quedar definitivament 
aprovades en el Ple del passat dia 1 de desembre de 2007, després d’haver 
transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’haguessin presentat 
al·legacions. En total estan vigents 18 Ordenances Fiscals: 
 
 

NUMERO ORDENANÇA 
1 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 
2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 
3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
4 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESSA URBANA 
5 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
6 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS 
7 TAXA PER LLICENCIES URBANISTIQUES 
8 TAXA PER LLICENCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 
9 TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS I ALTRES SERVEIS FUNEBRES 
10 TAXA PEL SERVEI CLAVEGUERAM 
11 TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIO D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS 
12 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA LIQUIDACIO DE L’IMPOST DE PLUSVALUES DELS 

TERRENYS DE NATURALESSA URBANA 
13 TAXAPER OCUPACIONS DEL SUBSOL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA 
14 TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PUBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, 

RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANALOGUES 
15 TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
16 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES 
17 ORDENANÇA FISCAL PER LA GESTIO DE RUNES I TERRES 
18 ORDENANÇÁ GENERAL DE GESTIO, INSPECCIÓ I RECAPTACIO DELS INGRESSOS DE DRET PUBLIC 

MUNICIPALS 

 
PRESSUPOST 2008 

 
En el Ple Ordinari del passat dia 1 de desembre de 2007, es va aprovar el 
pressupost pel proper any amb un import de 2.066.000,00€, que representa 
un augment del 23% en relació al de l’any anterior. I el que és més 
important, més del 68% (1.414.000,00€) es destinarà a inversions en el 
municipi. Entre les obres que es pretenen realitzar durant el proper any, 
destaquem la Plaça Major, el clavegueram del Remei i del Raval del Castell, 
el soterrament de serveis en diversos carrers del poble, la instal·lació d’un 
ascensor a l’edifici de l’Ajuntament, el passeig-sender de la Sèquia,... I en 
relació als projectes iniciats enguany, continuarem amb l’excavació 
arqueològica d’El Castellot i la restauració de l’església de Sant Climent de 
Talltorta. 
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INGRESSOS 
IBI RUSTICA                      5.000,00    
IBI URBANA                   452.000,00    
IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA (IVTM)                    18.000,00    
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESSA URBANA (PLUSVALUA)                    15.000,00    
IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES                    10.000,00    
IMPOST CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS I OBRES (ICIO)                   150.000,00    
TAXES PER SERVEIS GENERALS                    80.000,00    
TRANSFERENCIES DE L'ESTAT                    65.000,00    
TRANSFERENCIES DE LA GENERALITAT                    16.000,00    
ALTRES TRANSFERENCIES CORRENTS                    25.000,00    
LLOGUERS FINQUES URBANES                    25.000,00    
PREUS PUBLICS UTILITZACIO DOMINI PUBLIC                    12.000,00    
INTERESSOS BANCARIS                    80.000,00    
SUBVENCIONS DIVERSES DE CAPITAL                   180.000,00    
ALTRES INGRESSOS DIVERSOS                    93.000,00    
ROMANENT TRESORERIA                   840.000,00    

TOTAL    2.066.000,00    
 
 
 

DESPESES  
RETRIBUCIONS BASIQUES 200.000,00 
REPARACIO MATERIAL TRANSPORT 20.000,00 
REPARACIO EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO 5.000,00 
REPARACIO ALTRE IMMOVILITZAT MATERIAL 5.000,00 
MATERIAL D'OFICINA 6.000,00 
SUBMINISTRAMENTS 60.000,00 
COMUNICACIONS 11.000,00 
TRANSPORTS 7.000,00 
PRIMES D'ASSEGURANCES 7.000,00 
DESPESES DIVERSES (FESTES, SUBSCRIPCIONS,...) 53.000,00 
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 120.000,00 
DIETES 5.000,00 
QUOTES SOCIALS 40.000,00 
ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS 15.000,00 
REPARACIO INFRAESTRUCTURA I BENS NATURALS 38.000,00 
REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 60.000,00 
INVERSIONS EN PROJECTES  1.414.000,00 

TOTAL 2.066.000,00 
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ACTIVITATS AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 

 
 

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS 
 
El passat 1 d’octubre es va realitzar al local social de Sta. Cecília la 
presentació del programa d’activitats del poliesportiu municipal per a la 
temporada 2007/2008. 
 
En la reunió s’informà als assistents sobre les activitats, els horaris i les 
quotes mensuals. A més, es van presentar els tècnics encarregats de la 
realització de cadascuna de les activitats explicant en què consistirien i a 
qui anaven adreçades. 

 
Les activitats que es realitzen són:  

- multiesport (nens/es a partir de 2 anys) 
dilluns i dimecres de 17:45h a 18:45h i 15€/mes  

- bàdminton escolar (nens/es a partir de 6 anys)  
dilluns i dimecres de 19:00h a 20:30h i 15€/mes 

- pilates (totes les edats) 
dimarts i dijous de 20:30h a 21:30h i 10€/mes o 15€/mes 

- gimnàstica de manteniment per a gent gran (3ª edat) 
dimarts i dijous de 19:30h a 20:30h i 10€/mes o 15€/mes 

- bàdminton i bàsquet (adults) 
dilluns i dimecres de 21:00h a 23:00h i 15€/mes 

 
INICI DE LES ACTIVITATS DIRIGIDES 

 
El 2 d’octubre es van començar a realitzar les activitats programades i de 
moment estan sent tot un èxit, doncs després de dos mesos d’obertura del 
poliesportiu ja són més de vint-i-cinc les persones que es beneficies 
setmanalment de les activitats dirigides. 
No obstant, us animem a participar-hi i a gaudir de l’esport, els amics i la 
família a les instal·lacions municipals.  
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EVENTS ORGANITZATS 
 
No solament s’han realitzat activitats dirigides al poliesportiu sinó que s’han 
organitzat actes esportius puntuals per tal de que la major part de la 
ciutadania es beneficiés de les instal·lacions esportives municipals. 
 
El passat 12 d’octubre es va organitzar un partit de solters contra  casats 
que es va acabar convertint en un pares contra fills. Tot i això, va ser un 
gran èxit d’assistència i participació activa. 
 
Per altra banda, el 2 de novembre es va organitzar un altre partit de futbol 
sala obert a tothom qui volgués passar-ho bé fent esport i activitat física. 
L’assistència va ser menys nombrosa però igualment considerem que va ser 
una bona tarda esportiva. 
 
Per últim, el passat 7 de novembre es va iniciar el I Torneig de Bàdminton 
Bolvir’07. Torneig per parelles sortejades aleatòriament i que s’ha disputat 
tots els dimecres de les 21:00h a les 23:00h, amb participació de veïns de 
Bellver. La final va celebrar-se el passat 19 de desembre i els guanyadors 
van ser . 
 

Primers: ORIOL RIBOT I JOSEP GASTO 
Segons: ISIDRE RIBOT I BARTOMEU BAQUE VIDAL 

Tercers: DAVID SALLA I FRANCESC 
 
 

INFORMACIÓ I CONTACTE 
 
Per a demanar més informació sobre les activitats del poliesportiu no 
dubteu en posar-vos en contacte amb en Lluís (650.548.447) o amb la Maddi 
(605.765.305). 
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L’ESCOLA 

 
Hola sóc el follet 
Met i fa poc que he 
vingut a viure a la 
Solana.  
 
Vaig observar els 

nens i nenes d’aquesta escola i vaig 

decidir fer-me amic d’ells; de tant 
en tant els hi envio missatges. Ja 
els hi he presentat alguns amics 
meus: la Tina, en Puk, la Sara i 
l’Hèctor. Millor que ara us 
expliquin ells les coses que hem 
fet. 

 
LA  CASTANYADA  A L’ESCOLA 

 
Hola som els nens i nenes grans de 

l’escola Santa Cecília, us volem 
explicar com vam celebrar la 

castanyada. 
El dia 30 d’Octubre vàrem 

celebrar la castanyada. Pel matí 
ens vam vestir de pastissers per 
fer els panellets. En vam fer un 

munt, n’hi havia de pinyons, ametlla 
i coco. A mig matí esmorzarem 
fruita i fruits de tardor, el que 
ens va agradar més va ser quan 
vam fer diferents sucs de totes 

les fruites que teníem. 
A la tarda vam convidar als pares i 

mares a fer la castanyada amb 
nosaltres, vam menjar panellets, 
moniatos i fruits secs. Nosaltres 
els grans ens vam preparar una 
petita obra de teatre sobre la 
castanyera i el castanyer per 

representar-la davant de tothom, 
els i va agradar molt. 

Va ser un dia molt divertit per 
tots i totes. 

Mireu que bonics estàvem vestits 
de pastissers. 

 

 
 
 

FESTA DE SANTA CECÍLIA 
 

El 22 de Novembre va ser Sta. 
Cecília patrona dels músics i de la 
nostra escola. Per celebrar-ho vam 
fer una festa i ens vam pintar la 

cara. Què divertit va ser!!!!!!  
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El dia 18 de Desembre a les 20:00 h l’escola va celebrar l’obra de 
teatre dels pastorets, amb una nombrosa assistència de públic, que 
varen sortir molt content de l’esdeveniment. 
 

ENHORABONA ALS NENS I NENES!!!!!!! 
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S’informa  que el segon dimarts de 

cada mes, excepte els festius que es 

traslladarà a dimecres, hi haurà una 

recollida de trastos vells. D’aquesta 

manera es vol contribuir des de l’ 

ajuntament a desprendre’s d’objectes 

que no es fan servir i que sovint costa 

de traslladar o no es troba el lloc per 

anar-los a deixar.  

Us anirem informant d’aquesta nova 

iniciativa, mitjançant notes i 

butlletins.                         

 
TELÈFONS D’INTERÈS 

 
HOTEL TORRE DEL 
REMEI   
C/Camí Reial, s/n 
Tel:972 140182 
Fax:972 140449 
 
HOTEL XALET DEL 
GOLF 
Devesa del Golf, s/n 
Tel:972 884320 
 
RESTAURANT 
PIRINEUS (LA 
SOLANA) 
C/ Ctra. Seu D’Urgell 
s/n 
Tel:618.642947 
 
 
 
 
 

 
RESTAURANT L’ISARD 
C/ Ctra. Seu D’Urgell 
s/n 
Tel:972 894131 
 
RESTAURANT CAL 
SABATER 
C/Antoni Elies, 13 
Tel:972 895235 
 
QUEVIURES CA 
L’ELVIRA 
C/Agustí Manaut,11 
baixos 
Tel:972 895245 
 
FORN DE PA  
C/ Plaça Major,1  
Tel:972 895072 
 
 
 

 
FARMÀCIA 
C/Plaça Major 3 
Tel: 972 895208 
 
RESTAURANT LES 
HEURES 
C/Camí de Talltorta s/n                    
Tel:972 895069 
 
Emergències 112 
Urgències Mèdiques 061  
Mossos d’Esquadra 088 
Bombers 085 
Hospital de Puigcerdà 
972 880150 
Parròquia de Bolvir 
972 880756 
Escola de Santa Cecília 
972 895055 
Renfe 972 880165                          
Fecsa 972 880179

   
 
 

AJUNTAMENT DE BOLVIR 
Camí Reial, número 15; 17539-Bolvir 

Telf. 972-895001 – Fax. 972-895012 - bolvir@ddgi.es 

Trastos vells 


