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Aquesta primavera arriba el final de la legislatura, ja que el proper 24 de maig 2015 
se celebren eleccions municipals que portaran nous equips de govern o equips 
renovats, per tirar endavant els projectes i per fer que els municipis evolucionin amb 
nous reptes i fites a aconseguir. Les diferents opcions s’encarregaran de plasmar-ho 
en els corresponents programes electorals. 
 
L’equip de govern ha portat a terme una sèrie d’actuacions durant els quatre anys que 
han servit per millorar serveis i donar al poble nous equipaments que han revitalitzat 
la vida del mateix. 
 
La nostra actuació ha estat, en tot moment, de servei a la població en general, 
transparent i sense mirar mai interessos particulars ni personals. 
 

L’equip de Govern 

SUMARI 
EN AQUESTA 30a EDICIÓ TROBAREU LES SEGÜENTS SECCIONS: L’ENTREVISTA, L’AJUNTAMENT US INFORMA, 

ACTIVITATS REALITZADES AL MUNICIPI, LA PAELLA PEL MÀNEC AMB RECEPTES DELS NOSTRES RESTAURANTS, 
RESULTATS ANALÍTICS DE L’AIGUA DE BOCA,  L’AGENDA D’ACTIVITATS, ELS TELÈFONS D’INTERÈS...  

 

     Núm.30           Març 2015 
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 ADQUISICIÓ DE LA FINCA DE CAL FANXICO   
 
En el marc del desenvolupament del pla parcial PP1-BOLVIR, el consistori en data 29 
de gener de 2015, mitjançant un conveni amb els propietaris de Cal Fanxico, va 
adquirir la propietat de la casa (que inclou porxos i eres), situada al carrer de la Font, 
per dedicar-lo en un  futur a dependències i serveis municipals donada la seva 
ubicació: al mig del poble, entre els barris del Castell i el nucli antic de Bolvir i a 
tocar la piscina, l’escola, i el poliesportiu. També és interès de l’Ajuntament protegir 
aquest patrimoni històric, un dels darrers masos que queden al municipi de Bolvir. 
L’import de la compra ha estat de  564.861,81€, la superfícies és de 1.616 m2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 CONVENI BISBAT  
 
En data 5 de juny es va signar un conveni de cessió d’ús del cementiri amb el bisbat 
d’Urgell.  
 

DONACIÓ DE LLIBRES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL HOMILIES D’ORGANYÀ 
 
Un agraïment especial a les famílies Reig Teetor i Casadesús Rosés, per la donació de 
llibres a la biblioteca municipal. 
 
 
 



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 

Número 30 -  Març 201 5  Pàg. 3 

 CARRER ESCOLES   
 
 
TREBALLS D’ADEQUACIÓ I MILLORA D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DEL 
CARRER DE LES ESCOLES 
 
El carrer de les Escoles, es troba ubicat entre el carrers Ciutadella i el carrer del 
Torrent dels Agustins. En aquests vials hi tenim tots els serveis, però amb mancances 
importants, bàsicament de funcionament. Cal considerar que l’únic servei de nova 
implantació serà el del gas, en el carrer de Les Escoles. 
 
Se soterraran totes les xarxes aèries existents i els seus serveis. També hem de 
considerar aquests treballs, d’adequació i millora d’infraestructures pel que fa a la 
xarxa actual de sanejament. 
 
En relació a la xarxa de sanejament, actualment tenim que tant les aigües netes, 
provinents de la pluja com les brutes, baixen per la mateixa conducció, que 
desemboca a l’estació depuradora. Aquest fet fa que la depuradora es col·lapsi en el 
seu funcionament, pel gran volum d’aigua i no doni un servei òptim. Es pretén amb 
aquesta actuació i amb totes les altres d’igual característiques, moltes d’elles ja 
executades en altres actuacions d’igual tipus en el casc urbà del nucli de Bolvir, 
continuar separant i soterrant aquestes conduccions per tal que l’aigua de pluja 
s’aboqui directament al riu,  racionalitzant l’abocament de les aigües. Cal considerar 
que la depuradora, des de la seva construcció, fa molts anys, ha estat objecte de 
manteniment. 
 
 
 

 

 

 



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 

Número 30 -  Març 201 5  Pàg. 4 

 CARRER AGUSTÍ MANAUT  
 
TREBALLS DE CONSERVACIÓ I ADEQUACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 
EXISTENTS EN EL CARRER AGUSTÍ MANAUT 
 
En anteriors actuacions s’ha anat arranjant tot el carrer d’Agustí Manaut, des de la 
part sud, a la carretera N-260 de Puigcerdà a la Seu d’Urgell, passant per la plaça 
Major, fins la Baixada del Rec. Quedant un únic tram, el corresponent al comprés 
entre les carrers de les Escoles i l’esmentada Baixada del Rec, que és el que es 
projecta en aquesta actuació. Aquest tram del carrer Agustí Manaut té pràcticament 
totes les mancances pel que fa al bon funcionament de tots els serveis de 
l’electricitat, telèfon i enllumenat públic. En aquests moments tots ells aeris, amb 
molt poc manteniment per part de les companyies subministradores, que només 
realitzen els treballs propis de les reparacions de les avaries que es produeixen, 
interrompent els serveis. Hem de considerar en aquests treballs de conservació i 
adequació, també, el servei corresponent a la xarxa de sanejament, donat que totes 
les aigües, netes i brutes, baixen per la mateixa conducció, amb connexió a la xarxa 
d’alta que desemboca a l’estació depuradora. 
 
Es perllongarà la xarxa de gas existent en els vials arranjats anteriorment, per tal de 
donar aquest servei a aquest tram del carrer Agustí Manaut. El vial s’asfaltarà en la 
seva totalitat així com es col·locaran les peces de Rigola. 
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 PLAÇA DE L’ESGLÉSIA  
 
ARRANJAMENT I REFORMA DE LA PLAÇA DE L’ESGLÈSIA 
  
 
La pavimentació de la plaça, està en 
molt mal estat, amb peces soltes, 
bonys i enfonsaments. Al mateix temps 
cal ressaltar que és una plaça amb 
pendent, on les aigües de pluja i les 
escorrenties de la neu, provoquen 
humitats en les edificacions existents 
en els laterals i especialment a la 
Rectoria. 
 
Els accessos a la plaça, pel seu pendent, 
són impracticables amb cadira de 
rodes. 
 
L’actuació en la plaça serà sobre una 
superfície aproximada de 235,00 
metres quadrats. 
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L’ESPAI CERETÀNIA ACOLLIRÀ 1R CONGRÉS INTERNACIONAL 
D’ARQUEOLOGIA PIRINENCA 

 
De l’1 al 3 d'octubre de 2015, l'Espai Ceretània acollirà el Workshop 
"ArqueoPYRENAE. 1r Congrès Internacional d'Arqueologia Pirinenca", que en 
aquesta primera edició estarà dedicat a l'estudi de l'explotació dels recursos 
naturals al Pirineu en època Antiga (s. VII a.C.- V d.C). El Col·loqui, organitzat per 
l'equip científic de l'Espai Ceretània i l'Ajuntament de Bolvir, comptarà amb la 
participació d'investigadors procedents de Catalunya, Andorra i França, i pretén 
reunir els arqueòlegs i especialistes que en els darrers anys treballen a les comarques 
del Pirineu en ambdues vessants. 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 

BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE BOLVIR PER A LA CREACIÓ DEL CAMPUS 
D'ARQUEOLOGIA UAB DEL CASTELLOT DE  BOLVIR 

 
L'objecte d'aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Ajuntament de Bolvir en l'àmbit de la docència i de 
la recerca. El Campus d'Arqueologia UAB - El Castellot de Bolvir fomentarà la 
col·laboració docent i científica entre ambdues institucions. 
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ALIENACIÓ PARCEL·LA CARRER BLANCA ALBÓ MANAUT, 5 

 

 
 
 
 

 
En data 19 de març 2015 es va 
adjudicar provisionalment la parcel·la 
ubicada al carrer Blanca Albo Manaut, 
núm. 5, (Sallens), que compta amb una 
superfície de 5.932,50 m2, propietat 
de l’AJUNTAMENT  DE  BOLVIR. Es 
va realitzar subhasta pública i es van 
presentar 2 licitadors. L’oferta més 
avantatjosa per als interessos de 
l’ajuntament la va proposar la societat 
TARTERA 21, SLU, oferint un preu de 
1.288.000,00€ (IVA exclòs). 

 ESTANISLAU ROCA   
 
 
El passat 17 de febrer, el Sr. 
Estanislau Roca,  va ser nomenat 
director del Departament d’Urbanisme 
i Ordenació de Territori de la UPC. 
Recordem que va ser l’arquitecte  
guanyador del concurs de projectes 
(PP1-BOL1), que va dur a terme 
l’ajuntament, per desenvolupar la zona 
del poliesportiu i la piscina,  amb el 
lema guanyador anomenat “FENT 
POBLE”.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 REBUTS AUA POTABLE   
  

En cas d’avaria de tall de llum cal trucar al telèfon gratuït 
d’avaries 800760706 de Fecsa  per així facilitar la localització de 
l’informador espatllat.  
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 REBUTS D’AIGUA DE BOCA   

A partir del dia 6 de març  es carregaran el rebuts de l’aigua del tercer i quart 
trimestre de 2014. 

Durant l’any 2015, les lectures d’aigua seran trimestrals i el mes posterior a la 
lectura  es procedirà al seu cobrament.  

Us demanem disculpes per les molèsties que us hagi pogut ocasionar la sincronització 
de les dades entre el Consorci de recaptació, que era l’antic gestor i l’actual que és 
Xaloc (Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona). 

 ROBA AMIGA  
 

 
Aquest mes de gener,  Càritas d’Urgell 
ens ha informat que s’han recollit 
durant l’any 2014, 1646 Kg de roba 
usada  al contenidor de roba que hi ha 
instal·lat al costat de l’escola municipal. 
 
Càritas d’Urgell ha posat en marxa una 
nova empresa “NOUGRAPATS 
EMPRESA D’INSERCIÓ” per promoure 
llocs de treball d’inserció. 
 
Aquesta nova empresa es la que 
realitzarà les tasques de manteniment i 
recollida dels contenidors de roba. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A 

Lamentem les defuncions del Sr. Pere Rufiandis 
Soler i la Sra. Magdalena Bonet Martí, que van tenir 
lloc el dia 13 de novembre de 2014 i 11 de març de 

2015, respectivament. 
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ENTREVISTA: SEGUINT AMB LES PETITES HISTÒRIES DEL POBLE DE BOLVIR 
ENTREVISTEM AL SRA. ROSA BONET CASANOVAS (CAL DOMÈNEC) 
 
 

   
 
Una mica d’història 
 
Vaig néixer a la Torre de Bolvir, l’any 
1941, Els meus pares eren en Llorenç i 
l’Antonieta, tenia dos germans la Maria 
i el Peret. 
 
La infància 
 
Des dels 3 anys fins els 8 anys vaig 
anar a l’escola municipal de Bolvir, en 
morir-se el mestre, el Sr. Salvador, 
vaig anar a estudiar a Bourg Madame 
per practicar el francès, durant un 
curs escolar, després, vaig anar a les 
monges, les  Vedrunes de Puigcerdà, a 
fer comerç de l’acadèmia Cots. 

Durant la postguerra hi havia molta 
crisi i la gent amb els horts i el bestiar 
feien la supervivència, les coses eren 
molt diferents del que són ara. En 
aquella època no hi havia cambres de 
bany, la gent es rentava amb una 
palangana.  
 

   
 
Era costum que les dones i nenes de les 
cases de pagès ajudessin als homes en 
les feines del camp, sobretot els  
portàvem l’àpat, raspallàvem l’herba 
amb la màquina i una euga, 
encavallonàvem el blat, que significa 
fer munt de gabelles (feixos del blat 
amb la seva palla que prèviament 
havíem tallat i lligat) amb una màquina 
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que s’anomenava lligadora. També 
ajudàvem a plantar i recollir les 
patates, que eren dues feines molt 
pesades i de cuidar el bestiar petit de 
subsistència, com ara els porcs, conills, 
gallines.  
 
Les dones érem les responsables de la 
bugada, i   quan era a la Torre ho fèiem 
en una bassa que hi havia a un prat de 
darrera que en dèiem la Ferratgeta, i 
ho fèiem agenollades en una caixeta de 
fusta que es diu barquet. La roba per 
tal que vingués neta la picàvem amb el 
maçó (pala de fusta) i com anècdota 
diré que quan els toros del prat 
s’enfadaven i baixaven disparats, 
havíem de fugir cap a dintre l’era 
corrent. El sabó que utilitzàvem ens el 
fabricàvem a casa amb grasses i olis 
que reutilitzàvem, dissolts en sosa 
càustica, encara conservo una pastilla 
de sabó feta per la mare, més tard es 
va obrir una fàbrica de sabó a 
Puigcerdà, que li deien el Pallarés.  
 
A la Torre hi havia bestiar oví, equí i 
boví, per tant hi havia molta feina per 
tothom. 
 
En aquella època a les cases el terra 
era de fusta i es netejava de genolls, 
amb un coixí a sota els genolls, no 
s’havia inventat el pal de fregar. 
  
 
 
 
 
 

L’adolescència va ser molt normal, 
anàvem a estudi amb el meu germà i 
quan teníem una estona jugàvem al 
carrer a boles, bitlles, saltar a corda, 
quatre cantons, cuit i amagar, etc. 
 
Els diumenges anàvem a missa i a la 
tarda anàvem a ballar a Cal Marquet, 
mentre els pares feien una trucada en 
el local adjacent.  
 
Més tard quan el Paquito va acabar la 
Mili, ens varem casar, va ser l’any 1965, 
teníem 24 anys, aleshores em vaig 
traslladar a casa del meu marit, a Cal 
Domenec de Bolvir. 
 
 

 
 
 
Tenim un fill l’Àngel i dos néts que són 
molt macos, el Xavi i el Marc. 
 
Fins aquí amb alegries, penes i treballs 
hem arribat a 74 anys. 
 
A partir d’aquí Déu dirà. 
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Patates Emmascarades : 
 
Ingredients per a 4 persones → - ¼Kg de botifarra negra. 

-1Kg de patates. 

- Oli. 

- Sal. 

Per a la guarnició → - 1 ou de guatlla. 

Elaboració : 
Pelarem les patates i les posarem a bullir amb aigua i sal uns 40 minuts aproximadament. 

Mentre es bullen les patates fregirem la botifarra negre. 
Quan les patates estiguin bullides i la botifarra fregida, li traurem la pell i ho trinxarem tot 

junt amb una escrassadora. 
Quan ho tinguem tot trinxat ho ficarem durant un minut aproximadament en una paella 

amb una mica d'oli, després del minut ho emplatarem. 
 
Per la decoració : 

Fregirem un ou de guatlla i el ficarem damunt de les patates emmascarades un cop 
emplatades. 

Bon profit ! 

Bar Restaurant L'Isard De Bolvir us desitja una molt    
bona setmana santa !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOVA SECCIÓ!  

“PAELLA PEL MÀNEC” 
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Aquest trimestre, els nens i nenes d’infantil hem estat experimentant amb diferents 
tècniques plàstiques molt divertides. Al final ens han sortit unes obres d’art molt 
creatives. Som uns artistes!! 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 

PINTEM AMB BOMBOLLES DE SABÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

PINTEM AMB BALES 

 
 
 

 



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 

Número 30 -  Març 201 5  Pàg. 13 

 
 
 
 
 
 

ESQUÍ, ROSTITA 
 I GAUDÍ! 
Amb aquestes paraules podem sintetitzar 
 el trimestre a primària. 
Aquest trimestre, a més de fer la setmana blanca tant per als d’infantil com per als 
de primària, els alumnes de cicle mitjà (tercer i quart) estan fent el Pla Pilot, cada 
divendres al matí practiquen esquí, segons la setmana fan:  snow, esquí de fons o 
esquí alpí.  
 
El passat dijous gras els alumnes de l’escola Santa Cecília i la llar d’infants l’Oreneta 
es van disfressar i com ja és tradició vam celebrar la Rostita pels carrers de Bolvir, 
tot cantant i acompanyats en tot moment pel Rei Carnestoltes que anava ben còmode 
amb el seu cotxe i alguns pares que varen fer tota la volta. Des de l’escola volem 
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agrair a tots els veïns del poble la seva implicació obrint-nos les portes de casa 
seva, deixant-nos alguna pancarta i donant-nos la Rostita. I també volem agrair a 
l’AMPA la seva col·laboració fent-se càrrec de l’esmorzar dels alumnes.  L’inspector 
d’ensenyament  es va interessar per aquesta tradició i va venir a veure’ns i conèixer 
què era la Rostita. 

                                                                                                                                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Al llarg del segon trimestre hem estat 
treballant l’obra d’Antoni Gaudí, un 
arquitecte que ens ha meravellat. Hem 
conegut la seva vida i ens ha sorprès 
que quan va estar molt malalt, ja què va 
patir les Febres de malta, va venir a 
curar-se a Puigcerdà. Se sap que a 
Puigcerdà es guarda una barana d’estil 
gaudinià que està en restauració. 
   

La Pedrera i rosetons de Gaudí 

 
I hem estudiat les seves obres: La Pedrera inspirada en el mar, el Park Güell que 
havia de ser una urbanització i es va convertir en un parc, la Sagrada Família que va 
ser la construcció que li van encarregar i que més il·lusió li va fer, ja que era un home 
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molt religiós. També hem après que l’arquitecte original de la Sagrada Família no va 
ser Antoni Gaudí.  

 
I hem estat  arquitectes fent la Sagrada Família en volum, l’hem deixat inacabada tal 
i com està en realitat, i que segons diuen s’acabarà l’any 2026 ja que es 
commemoraran  els 100 anys de la seva mort. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per culminar el projecte de Gaudí el 17 de març hem anat d’excursió a Barcelona i 
hem visitat el Parc Güell i la Sagrada Família, aquests han sigut els comentaris dels 
alumnes: 
LAUTARO: “m’ha agradat molt el Parc Güell perquè Gaudí és diferent a tots els 
altres artistes, és un geni” 
 

 
 
ALEJANDRO: “m’ha agradat veure el quadrat amb números que hi ha a la façana del 
darrere, que el resultat de les sumes sempre dóna 33” 
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JOEL: “A mi m’ha agradat veure les columnes de la Sagrada Família, unes tenien 
animals que donaven informació d’on estava el mar i a on estava la muntanya, la 
columna del mar estava aguantada per una tortuga de mar i la columna que indicava la 
muntanya, per una tortuga de terra.”  
                                                                                                                                                              

             
 
 JAMAL:” M’ha agradat el drac, que té aigua, els vitralls i els rosetons del pati de 
columnes del Parc Güell” 
 

    
 
 
ÀLVARO: “m’ha agradat veure on està 
enterrat Gaudí, i veure el drac de 
veritat que he fet a l’escola de fang. 
També m’ha sorprès veure les columnes 
que tenen formes d’arbre i que no són 
totalment rectes, que estan inclinades 
ja que així aguanten més pes”. 
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ANAS: “he après moltes coses que no sabia i m’ha agradat veure dins el Parc Güell el 
banc i la serp o llangardaix que no se sap amb exactitud quin animal va voler fer 
Gaudí. També m’ha agradat veure que l’aigua de la pluja la recullen les columnes i surt 
pel llangardaix, avui en sortia d’aigua. I del Parc Güell també m’ha agradat la caseta 
de xocolata que era la casa del conserge. De la Sagrada Família m’han encantat els 
vitralls de colors”                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
LAILA: “Tot m’ha agradat excepte l’escultura que està a la façana principal de la 
Sagrada Família que es veia un senyor matant els bebés i Jesús a la creu.”  
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORDI: “m’agraden les columnes que tenen forma d’arbre i també on està enterrat 
Gaudí.” 

Per més informació podeu consultar el bloc de l’escola: 
      http://blocs.xtec.cat/ceipsantacecilia/ 

 
L’EQUIP DE MESTRES,  
ESCOLA STA. CECÍLIA 

http://blocs.xtec.cat/ceipsantacecilia/
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Ja ha arribat un any més el Nadal! El 
patge dels reis mags d'orient ens ha 
vingut a veure a l'escola... Ha vingut en 
Baltasar!!! Li hem donat les cartes que 
vam fer amb l'ajuda de l'Olga i la Mar.  
 
A les cartes hi hem enganxat les fotos 
de totes les coses que ens agradaven. I 
un dia, tornant del dinar... Sabeu qui 
ens esperava a la classe?! El Caga Tió! 
Havia baixat de les muntanyes i tenia 
molta gana i estava mort de fred, així 
que el vam tapar amb una manteta! 
Tots els dies li donàvem menjar perquè 
ens cagués molts regals.... Fins que va 
arribar el gran dia!! Tots amb un pal i 
tot cantant i picant: "Caga tió, caga 
torrons...!!!"  
 
Ens va cagar una motxilla molt maca 
amb el nom de l'escola i amb el nom de 
cada nen o nena, i llaminadures!!! 
Mmmmm, que bones! 

 
Vam tornar molt contents de les 
vacances de Nadal, el tió i els reis mags 
es van portar molt bé amb nosaltres. El 
primer dia a l'escola teníem una gran 
sorpresa! Els reis mags ens van deixar 
una capsa molt gran plena de contes 
per a la classe!!! 
 
Com que estàvem a ple hivern, ja feia 
fred i va començar a nevar!! Vam 
decidir omplir el blanc hivern ple de 
colors i diversió. Aquest trimestre hem 
gaudit amb la neu del pati... I també 
dins l'aula! Ens hem convertit en ninots 
de neu amb espuma d’afaitar! 
 
Un curs més hem celebrat el 
Carnestoltes!! Vam sortir pels carrers 
del poble amb els companys de l'escola. 
El rei Carnestoltes anava a sobre d'un 
cotxe, molt content! I tots junts 
cridàvem alhora: "Volem rostita!!! 
Volem rostita!!!" I, seguidament, 
cantàvem: "Quan arriba el 
Carnestoltes, tots sortim a passejar, 
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ens posem una disfressa, per saltar, 
cantar i ballar!! Tiro-liro, tiro-liro... !!!" 
Ens van donar llaminadures, galetes, 
xocolata, fuet... Mmmmm, moltes coses 
bones, i amb aquestes coses, ara cada 
divendres esmorzem tots junts. 
Portàvem unes disfresses molt 
llampants i divertides! Vam anar a 
esmorzar a la Solana, on ens esperaven 
alguns pares i mares!  
 

 
Aquest trimestre, també hem celebrat 
molts aniversaris! El de l'Arnau Sevilla, 
que quan va començar a la nostra 
escola... Era un bebè, i ara ja té 3 
anyets!! El Marc Muñoz també s'ha fet 
molt gran, també ha fet 3 anys! La 
Valeria i la Gisela han fet 2 anys! I els 
petitons de l'escola també s'estan fent 
molt grans! la Chloe, la Inés i el Viggo 
ja han fet 1 any!!!  

 
 
Aviat arribarà Pasqua... Arribarà quan a 
la Vella Quaresma ja li hàgim tallat 
totes les cames! I amb la Pasqua, 
també arribarà la primavera, i ens hem 
de posar les piles per preparar el 
nostre hortet del pati de l'escola!  
 

 
 
 

Us desitgem una bona 
Pasqua a tots/es! 

 
 

Les mestres i els infants de l’Escola 
Bressol l’Oreneta
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MEMÒRIA 2014-BOLVIR-SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIARIA 
–DIPUTACIÓ DE GIRONA- 
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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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De l’hemeroteca en destaquem: 
 
EL PUNT AVUI  Bolvir obre l'Espai Ceretània, al Castellot 
14/01/15 02:00 - BOLVIR -  
Notícies de ...Bolvir 

Dissabte al punt del migdia es va dur a terme la inauguració de l'Espai Ceretània de Bolvir. És 
un edifici de nova construcció que encabeix una sala d'exposicions permanents que té 
l'objectiu d'explicar les diferents fases del jaciment arqueològic de la zona del Castellot 
amb el suport de recursos interactius i audiovisuals. També inclou una sala d'ús polivalent i un 
taller d'arqueologia tancat amb vidre perquè tots els qui siguin a la sala polivalent puguin 
observar, si volen, els treballs de neteja i restauració de les peces que els arqueòlegs del 
jaciment duen a terme durant les campanyes d'arqueologia programades. Des d'aquest 
centre, es pot accedir directament a l'itinerari per visitar el jaciment ibèric i medieval de 
Bolvir, un dels pocs poblats ibèrics localitzat al Pirineu i el més important de la comarca de la 
Cerdanya localitzat fins ara. El cost total d'aquest projecte, que inclou les campanyes 
arqueològiques dutes a terme fins ara i l'adquisició dels terrenys, ha estat 
d'aproximadament d'un milió d'euros, segons ha informat l'Ajuntament de Bolvir. La 
construcció de l'edifici i la redacció del projecte museístic s'emmarca en els programes 
Feder i Viure al Poble Més i disposa dels ajuts de Governació i d'altres subvencions puntuals. 
 
DIMECRES, 11 DE FEBRER DEL 2015      Regió7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpuntavui.cat/bolvir.html
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   30-01-2015 

 

L´espai Ceretània 
"Per donar continuïtat i força a aquesta iniciativa cal,  de totes totes,  que es 
busqui la complementarietat amb els altres equipaments culturals de Cerdanya i 
que s'intenti una oferta conjunta" 

 

JOAQUIM NADAL I FARRERAS Un vent gèlid del nord escombra el puig de Bolvir. 
El cel és net i la plana de la Cerdanya s'obre als peus amb la plenitud d'un dia clar 
d'hivern. El Cadí i la seva serra dentada proposa un tou de neu ple i d'aparença 
flonja. La Tossa també es corona d'un tou generós de neu, que aquest any ha costat 
més d'arribar. Els prats són secs, els arbres nus i l'aigua del Segre salta amb alegria. 

Al cim del puig hi ha un recorregut arqueològic ben indicat i ben conduït, amb panells 
explicatius que van donant compte, en el detall, de les característiques successives 
d'aquest poblat fortificat des de l'antiguitat. La topografia en feia un punt enlairat 
de privilegi i visió clara i, molt aviat, en el segle IV aC, pobladors ibers hi construïren 
un recinte amb les seves muralles, els seus habitatges a l'interior i les sitges, i altres 
sistemes d'emmagatzemar els aliments o per retenir l'aigua, que calia per a la 
subsistència i l'organització del poblat. Els arqueòlegs insinuen que potser va ser un 
punt de pas de les tropes cartagineses d'Anníbal, i conclouen que en època romana, el 
poblat fou reforçat i millorat amb una entrada més solemne i monumental. Més 
endavant, durant l'Alta Edat Mitjana, el poblat va esdevenir un recinte amb les seves 
torres de defensa i les seves muralles fins que a partir del segle XII fou abandonat i 
ja no es va tornar a poblar. Puntals de ferro i cordes assenyalen l'itinerari de la visita 
i tarimes de fusta faciliten, en alguns punts, el recorregut i la contemplació del 
panorama i la lectura més còmoda dels panells informatius. 

Aquest Espai Ceretània "El Castellot" va ser inaugurat el 17 de gener, i inclou el 
recorregut arqueològic que hem comentat pel puig de Bolvir, i a l'entrada mateixa del 
recinte un edifici que vol ser un centre d'interpretació de la Cerdanya i un espai 
cultural polivalent. Hi ha, en primer lloc, una instal·lació permanent explicativa del 
jaciment, ben acompanyada de recursos audiovisuals i interactius, alguns amb pantalla 
tàctil per transitar virtualment pels entorns i el paisatge de la plana cerdana; 
acompanyen els recursos esmentats unes quantes peces originals, principalment 
ceràmica i joies, que il·lustren algunes de les troballes de l'excavació. Acompanyen 
aquestes sales permanents, una sala polivalent que pot servir per a la celebració 
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d'actes, conferències, presentació de llibres, congressos i trobades, i un taller 
d'arqueologia que ha d'esdevenir el laboratori permanent per al seguiment dels 
treballs de les excavacions successives que es continuaran en el futur. 

Un audiovisual de presentació mostra, amb imatges colpidores i il·lustratives, 
l'evolució cronològica de la Cerdanya des de l'antiguitat fins als segles medievals. 
Amb un tractament, potser una mica massa lineal i elemental, es posa més l'èmfasi en 
la realitat territorial i en els episodis bèl·lics que en la realitat humana i social que va 
poblar, successivament, aquest territori. El valor de la terra, de l'agricultura, de la 
ramaderia, dels costums i de l'organització social i l'hegemonia de l'església queden, 
potser, poc evidents. 

Vull esmentar, també, que en el taulell informatiu es distribueix també un 
desplegable magnífic sobre els treballs que l'Ajuntament de Bolvir i la Diputació de 
Girona han executat a l'església de Sant Climent de Talltorta, nucli del municipi de 
Bolvir. Els treballs de consolidació d'una petita església del segle XVII han permès 
posar al descobert unes estructures preexistents d'una església romànica i, alhora, 
en la restauració de les pintures barroques de l'església s'han pogut trobar restes 
anteriors de pintures romàniques que en alguns punts s'han deixat testimonialment 
visibles. Val a dir que el fulletó és llaminer, però que no sempre l'intent de visitar 
l'església s'acompanya d'èxit. 

Tornem a l'Espai Ceretània per remarcar l'oportunitat i l'encert de la iniciativa que 
atorga a Bolvir un paper dinamitzador de la vida cultural de Cerdanya, amb un 
equipament nou i modern i ple de potencialitats. 

Voldria afegir, això sí, que per donar continuïtat i força a aquesta iniciativa cal, de 
totes totes, que es busqui la complementarietat amb els altres equipaments culturals 
de Cerdanya i que s'intenti una oferta conjunta que ajudi a la potenciació mútua de 
tota l'oferta cultural. En aquest sentit i només a tall d'exemple, la col·laboració amb 
el Museu Cerdà de Puigcerdà, el castell de Llívia i la farmàcia també de Llívia, ara en 
una instal·lació magnífica i adient, haurien de poder donar fruits conjunts. És el 
mateix que hauria de passar amb totes les iniciatives fructíferes que hi ha en el 
terreny de les lletres, de les humanitats, de la història, de la ciència, de la recerca, 
de la creació i de l'economia de la Cerdanya. L'associació Llibre del Pirineu, el Grup 
de Recerca de Cerdanya, l'Institut d'Estudis Ceretans, els Jocs Florals de Cerdanya 
i les Trobades del Pirineu són expressió d'un dinamisme que hauria de concloure amb 
un treball transversal i en xarxa. 

És el camí que, des de fa ja una colla d'anys, va començar amb fruit la Xarxa de 
Museus i Equipaments Patrimonials de l'Alt Pirineu i l'Aran. El camí ja està marcat i 
fresat i el destí s'albira molt clar i ple de potencialitats. 
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Regió7/DIMECRES 7 DE GENER DE 2015 
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DIVENDRES, 6 DE FEBRER DE 2015    BONDIA AD  
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Viurealspirineus 14 de Gener de 2015 (12:59 h.) 
 
 

Bolvir inaugura, aquest dissabte, 
l'Espai Ceretània 

Després de dos anys d'obres, l'Ajuntament de Bolvir ja té a punt l'Espai Ceretània-
Centre d'Interpretació del Castellot que s'inaugurarà aquest dissabte 17 de gener a 
les 12 del migdia. Aquest espai serà un centre cultural de referència en l'àmbit 
cultural de la Cerdanya i posarà a disposició de tothom la història de Cerdanya. 

   
Bolvir 
Els treballs d'aquest ambiciós projecte es van iniciar la tardor del 2012 i han comptat amb 
un pressupost de prop d'un milió d'euros. Es tracta d'un projecte ideat per l'alcalde, 
Bartomeu Baqué, que des de l'inici del seu mandat municipal va veure en el jaciment 
iberoromà del Castellot (el més gran excavat al Pirineu) un element per rellançar 
turísticament i social el poble. 

Sobre aquest criteri, l'equip de govern (Endavant Cerdanya) va situar el nou espai cultural a 
l'epicentre del programa "Reviure el poble" que planteja el futur creixement de Bolvir. La 
museïtzació d'aquest espai planteja una sala principal amb plafons audiovisuals que analitzen 
el context històric del jaciment, una línia del temps que proposa un itinerari des de l'inici de 
l'evolució humana fins als nostres dies i un calidoscopi amb diverses visions de Bolvir. 

 
Dilluns, 2 de març 2015 
La Vanguardia.com 

Alt Pirineu y Aran 

 
L'Espai Ceretània vol ser un referent mundial de la cultura cerdana i del Pirineu 
El museu és la culminació de la feina de dues legislatures al voltant de les restes 
arqueològiques iberoromanes del Castellot de Bolvir 
 

Els visitants que s'acostin a l'Espai Ceretània es trobaran una sala d'exposicions permanent 
que explica les diferents fases del jaciment amb recursos interactius i audiovisuals; una sala 
polivalent per acollir exposicions temporals, presentacions de llibres, congressos i reunions; i 
un taller d'arqueologia en el qual s'hi realitzen els treballs de neteja i restauració de les 
peces que els arqueòlegs recuperen de les excavacions del jaciment extern, en el qual encara 

http://www.lavanguardia.com/
http://www.lavanguardia.com/local/pirineos/index.html
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es treballa. En aquest sentit, Baqué, explica que el museu i les explicacions que s'hi fan 
aniran canviant amb les noves descobertes que facin els arqueòlegs. 
 
En la sala d'exposicions permanent, la part més important i que ajuda a l'enteniment del 
poblat iberoromà del Castellot, està formada per set plafons. En el primer es pot veure un 
resum de la història de Cerdanya; en el segon el que va ser la prehistòria; un tercer en que 
s'explica i s'exposen peces de l'etapa ibera del poblat; una quarta zona en que s'explica com 
l'ocuparen els romans i com evolucionà; una cinquè plafó en que es mostra l'etapa medieval; 
en el sisè plafó s'expliquen les restes arqueològiques actuals del Castellot; i una última zona 
en que s'explica com és l'arqueologia actualment. 
 
Baqué manifesta que el centre compta amb poques restes ja que "el Castellot mai va ser 
ocupat, ni va ser abandonat per motiu d'alguna guerra o ocupació, si no que sempre en cada 
etapa es va abandonar i per tant allò més valuós s'ho enduien els seus habitants". Malgrat 
aquestes circumstàncies en el museu es poden observar diferents peces de ceràmica, alguna 
joia i diferents materials metal·lúrgics". 
 
Un cop visitat el centre d'interpretació el visitant té una sortida directa cap al jaciment 
arqueològic en el que ha estat senyalitzat un recorregut i s'han col·locat diferents plafons 
informatius per a que la visita es pugui fer sense necessitat de guia. En aquest sentit i per 
fer tot el centre més interpretatiu, Baqué, ha explicat que s'està creant una APP per a 
telèfons per a fer el centre més interactiu i poder-lo visitar sense necessitat de guia. 
 
L'alcalde ha recalcat que l'espai Ceretània serà "un complement a les activitats turístiques i 
de natura, sobretot l'esquí i el senderisme, que els turistes busquen a la Cerdanya".  
 
El Castellot es construí a la primera meitat del s. IV aC, que amb les seves estructures 
defensives, muralla o fossat; i domèstiques, cases o sitges d'emmagatzematge; s'hi 
desenvolupaven activitats ben diverses, com l'explotació agropecuària, la confecció de 
teixits o l'elaboració d'utensilis ceràmics. Després de diverses variacions històriques, en que 
el poblat fou ocupat pels romans, abandonat, i ocupat novament en època medieval, al segle 
XII es despoblà i mai més va tornar a estar ocupat. 
  
 
El centre ha comptat amb una inversió de un milió d'euros dels quals 570.000 provenen de 
fons FEDER i de la Generalitat i la resta els aporta el propi ajuntament. 
 
Les restes del poblat iberoromà del Castellot van ser descobertes pels arqueòlegs Oriol 
Olesti i Oriol Mercadal l'any 1992. Va ser, però, a partir de l'any 2006 quan s'hi va començar 
a treballar gràcies a la voluntat de l'ajuntament de Bolvir. Des de llavors la idea de 
recuperació ha anat creixent, primer en passar a ser propietat municipal i després quan va 
ser complementada amb un projecte museogràfic, que s'ha materialitzat en el centre 
d'interpretació del Castellot, Ceretània. 
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Pirineu TV Cada dia les notícies del Pirineu Localitat: Bolvir 

La sala polivalent del recent inaugurat Espai Ceretània de Bolvir acull, des 
d’aquest divendres, una exposició de fotografies del reconegut fotoperiodista 
brasiler, Sebastião Salgado. 

Es tracta d’una col·lecció de 45 imatges en blanc i negre de l’obra ‘Terra’, on l’autor 
mostra el moviment social dels treballadors rurals sense terra del Brasil. S’hi poden 
veure retrats, camperols treballant al camp o situacions quotidianes. 

Sebastião Salgado és membre de l’agència Magnum, guanyador de diversos premis 
World Press Photo i el 2001 fou nomenat representant especial d’UNICEF. Al llarg de 
la seva trajectòria, ha realitzat diverses exposicions a nivell internacional i 
recentment s’han pogut veure les seves fotografies al CaixaForum de Barcelona. 
Tenint en compte la importància de la seva obra, l’ajuntament de Bolvir ha decidit 
inaugurar la sala polivalent de l’Espai Ceretània amb aquesta exposició. 

L’exposició de Sebastião Salgado es podrà visitar fins el proper 30 d’abril. 
 
 

CONFERÈNCIA DOLORS CAMATS ESPAI CERETÀNIA 
 
El divendres 13 de febrer la Sra. Dolors Camats, Coordinadora nacional i portaveu del 
grup parlamentari IVC-EUiA al Parlament de Catalunya, va fer una conferència a dos 
quarts de nou del vespre a l'Espai Ceretània. 
 
 

 
 
 

http://www.pirineustelevisio.com/tag/bolvir/
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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 

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
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