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En complir-se aquests dies el primer any de l’entrada del nostre equip de 
govern a l’ajuntament volem donar unes explicacions, de les actuacions més 
importants portades a terme o en fase de preparació. 
 
Complertes les fases que estableixen les normatives, s’estan executant de 
les obres de la plaça major i dels carrers Agustí Manaut, Reial, i Urgell, 
aprofitant per soterrar serveis i separar les aigües pluvials i de reg de les 
fecals. Demanem la vostra comprensió i l’agraïm. Estem acabant el Camí de 
l’aigua al llarg de la sèquia de La Solana des del Remei fins la Devesa de 
Sallens. El Consell Comarcal ens va dotant de contenidors de recollida 
selectiva,  a fi de millorar-la en tot el terme municipal. 
 
Hem demanat subvencions al PUOSC pels propers 5 anys i hem aconseguit 
de moment 492.000 € per a diferents actuacions al poble. S’està 
reordenant la gestió administrativa i la brigada municipal intenta millorar 
constantment l’estètica del nostre municipi. 
 
D’acord amb l’aprovació per part del Ple i amb els vots favorables de tots 
els membres del consistori, s’ha modificat el coeficient regulador de l’ 
impost de l’IBI passant del 0,40 al 0,60, representant un fort increment 
dels ingressos per equilibrar els pressupostos del municipi, i no dependre en 
quan a fer inversions, de les subvencions de les diferents administracions o 
de la venda de bens patrimonials. 
 
Estem oberts a qualsevol suggeriment, i donarem explicació de la nostra 
gestió als veïns del poble que ens ho demanin L’ajuntament és obert a 
tothom.  
  

     Núm.5          Juliol 2008  



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 
 

Número 5 – Juliol 2008  Pàg. 2 

 
 

EL MANOLO SE’NS HA JUBILAT 
 
 
Després d’haver estat treballant durant vint anys al municipi,  fent tasques 
de tot tipus com ara, arranjament de les lleres, neteja dels carrers, 
desbrossant marges, etc, molts dels carrers de Bolvir tenen la seva 
empremta, una de les seves últimes feines ha estat fer la paret de la Font 
de la Vall.  
 
Volem agrair-li al Manolo tota la feina realitzada al poble de Bolvir, que ha 
estat molta, i esperem que pugui gaudir d’una jubilació ben llarga i amb 
salut. 

 
 

 
 
 

A l’Ajuntament se li va fer una petita festa de comiat i se’l va obsequiar 
amb un rellotge amb una inscripció. 

 
 
Durant el mes d’abril es va fer una trobada amb els veïns més grans del 
poble per parlar de fets rellevant esdevinguts a Bolvir i personatges 
destacats en la historia del nostre municipi. 
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Hem preparat un nou 
projecte educatiu per a nens i nenes 
de 3 fins  a 12 anys, amb l’ànim de 
gaudir al màxim aquest estiu. 
 
Les activitats que es duran a terme ens permetran 
gaudir de les instal·lacions municipals, de l’entorn privilegiat i de 
la més variada oferta esportiva, sempre integrat en el medi natural.  
 
 
Hi hauran 2 grups: un de 3 a 6 anys i l’altre de 7 a 12. 
Es combinaran les següents activitats: 
 
1. Activitats Esportives: jocs aquàtics a la piscina municipal, torneig de jocs 
d’equip al poliesportiu municipal, gimcana al voltant del municipi de Talltorta, 
i sortides en BTT. 
 
2. Aventura i Activitat Física en el medi natural : escalada,  tir amb arc, 
visita de coves, orientació, BTT. Aquestes activitats estan dirigides a nens 
de 7-12anys 
 
3. Aproximació al medi natural: amb excursions de 1 ó 2 dies a indrets de 
muntanya d’Andorra, Cerdanya o l’Alt Urgell. 
 
4. Tallers didàctics: pintura i manualitats per als més petits, relaxació i 
massatges, fem música, i com a cloenda, la confecció de la carrossa amb la 
que tothom que vulgui podrà desfilar a la cavalcada de Puigcerdà. 
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Dates:  
- Petits: des del 07 de juliol fins al 5 de setembre. 
- Grans: des del 14 de juliol fins al 5 de setembre. 
 
El casal es realitzarà de dilluns a divendres 
- Matins de  les 9 a les 13 hores 
- Tardes de les 16 a les 19 hores  
 
Preus 

 
20% de Dte pel 2on germà i/o 3er germà 
 
 
El preu inclou: entrada a piscina i poliesportiu municipal, samarreta del 
casal, material manualitats i transport excursió 
 
Inscripcions 
Per realitzar la inscripció pots adreçar-te a l’Ajuntament 
 
Per fer la reserva de plaça, cal ingressar 20 € al c/c nº:   2100-0054-02-
0200418591 amb el nom del nen o nena, ja que són places limitades. 
 
Totes les activitats estaran dirigides per l’empresa OUTBACK SERVICES 
S.L., experts en esports de muntanya i activitats de lleure i els monitors 
disposen de la titulació necessària per a dirigir activitats amb nens. 
 
 
 

 1 
setmana 

2 
setmanes 

3 
setmanes 

4 
setmanes 

5 
setmanes 

6 
setmanes 

7 
setmanes 

8 
setmanes 

9 
setmanes 

MATI 50’00 € 80’00 € 90’00 € 120’00 € 150’00 € 180’00 € 210’00 € 240’00 € 270’00 € 

TARDA 50’00 € 80’00 € 90’00 € 120’00 € 150’00 € 180’00 € 210’00 € 240’00 € 270’00 € 

TOT 
EL 
DIA 

60’00 € 90’00 € 100’00 € 130’00 € 160’00 € 190’00 € 220’00 € 250’00 € 280’00 € 
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ESTADES D'ESTIU VIU BOLVIR'08: programa d'activitats GRUP PETITS  

         

Dia / hora 9:00 - 10:30 10:30 - 
11:00 

11:00 - 13:00 16:00 - 17:00  17:00 - 
18:30 

18:30 - 
19:00  

7-jul-08 dilluns jocs presentació esmorzar jocs presentació fulla presentació berenar jocs  

8-jul-08 dimarts cabanes esmorzar cabanes piscina berenar piscina  

9-jul-08 dimecres BTT esmorzar BTT poliesportiu berenar poliesportiu  

10-jul-08 dijous sortim d'excursió... "el riu Segre: explorem-lo" manualitats berenar jocs  

11-jul-08 divendres setmanari el Ruc esmorzar setmanari el Ruc piscina berenar piscina  

14-jul-08 dilluns jocs esmorzar jocs manualitats berenar jocs  

15-jul-08 dimarts manualitats esmorzar jocs piscina berenar piscina  

16-jul-08 dimecres BTT esmorzar BTT poliesportiu berenar poliesportiu  

17-jul-08 dijous sortim d'excursió… "un dia en les cabanes"     

18-jul-08 divendres setmanari el Ruc esmorzar setmanari el Ruc piscina berenar piscina 

21-jul-08 dilluns jocs esmorzar jocs manualitats berenar jocs  

22-jul-08 dimarts figures fang esmorzar figures fang piscina berenar piscina  

23-jul-08 dimecres BTT esmorzar BTT poliesportiu berenar poliesportiu  

24-jul-08 dijous sortim d'excursió… "Vallnord"     

25-jul-08 divendres setmanari el Ruc esmorzar setmanari el Ruc piscina berenar piscina 

28-jul-08 dilluns jocs esmorzar explorem els animals manualitats berenar jocs  

29-jul-08 dimarts jocs esmorzar explorem els animals piscina berenar piscina  

30-jul-08 dimecres BTT esmorzar BTT poliesportiu berenar poliesportiu  

31-jul-08 dijous sortim d'excursió... "visita a la granja" manualitats berenar jocs  

1-ago-08 divendres setmanari el Ruc esmorzar setmanari el Ruc piscina berenar piscina 

4-ago-08 dilluns en buscar del tresor esmorzar en buscar del tresor manualitats berenar jocs  

5-ago-08 dimarts jocs esmorzar jocs piscina berenar piscina  

6-ago-08 dimecres BTT esmorzar BTT poliesportiu berenar poliesportiu  

7-ago-08 dijous Hípica de Prats        

8-ago-08 divendres setmanari el Ruc esmorzar setmanari el Ruc piscina berenar piscina 

11-ago-08 dilluns taller teatre esmorzar taller teatre manualitats berenar jocs  

12-ago-08 dimarts jocs esmorzar jocs piscina berenar piscina  

13-ago-08 dimecres BTT esmorzar BTT poliesportiu berenar poliesportiu  

14-ago-08 dijous sortim d'excursió a "poblat iber"    

18-ago-08 dilluns guerra d'aigua esmorzar guerra d'aigua manualitats berenar jocs  

19-ago-08 dimarts jocs esmorzar jocs piscina berenar piscina  

20-ago-08 dimecres BTT esmorzar BTT poliesportiu berenar poliesportiu  

21-ago-08 dijous sortim d'excursió a "Cova d'Annas"      

22-ago-08 divendres setmanari el Ruc esmorzar setmanari el Ruc piscina berenar piscina 

25-ago-08 dilluns jocs esmorzar jocs manualitats berenar jocs  

26-ago-08 dimarts trekking fluvial esmorzar trekking fluvial piscina berenar piscina  

27-ago-08 dimecres BTT esmorzar BTT poliesportiu berenar poliesportiu  

28-ago-08 dijous sortim d'excursió a "anem al riu"      

29-ago-08 divendres setmanari el Ruc esmorzar setmanari el Ruc piscina berenar piscina 

1-sep-08 dilluns jocs esmorzar manualitats manualitats berenar jocs  

2-sep-08 dimarts jocs esmorzar jocs piscina berenar piscina  

3-sep-08 dimecres BTT esmorzar BTT poliesportiu berenar poliesportiu  

4-sep-08 dijous gymcana (tots els esports) piscina berenar piscina  

5-sep-08 divendres comiat    
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ESTADES D'ESTIU VIU BOLVIR'08: programa d'activitats GRUP GRANS 

        
Dia / hora 9:00 - 10:30 10:30 - 11:00 11:00 - 13:00 16:00 - 17:00  17:00 - 18:30 18:30 - 19:00 

14-jul-08 dilluns jocs presentació esmorzar jocs presentació fulla presentació berenar jocs 

15-jul-08 dimarts jocs esmorzar jocs piscina berenar piscina 

16-jul-08 dimecres BTT esmorzar BTT poliesportiu berenar poliesportiu 

17-jul-08 dijous sortim d'excursió… "anem al bosc i fem CABANES"     

18-jul-08   setmanari el Ruc esmorzar setmanari el Ruc piscina berenar piscina 

21-jul-08 dilluns orientació urbana esmorzar orientació urbana manualitats berenar jocs 

22-jul-08 dimarts figures fang esmorzar figures fang piscina berenar piscina 

23-jul-08 dimecres BTT esmorzar BTT poliesportiu berenar poliesportiu 

24-jul-08 dijous sortim d'excursió… "Vallnord"     

25-jul-08 divendres setmanari el Ruc esmorzar setmanari el Ruc piscina berenar piscina 

28-jul-08 dilluns medis locomoció esmorzar construïm un F1 manualitats berenar jocs 

29-jul-08 dimarts provem el F1 esmorzar GP Bolvir F1 piscina berenar piscina 

30-jul-08 dimecres BTT esmorzar BTT poliesportiu berenar poliesportiu 

31-jul-08 dijous sortim d'excursió... "visita a la granja" manualitats berenar jocs 

1-ago-08 divendres setmanari el Ruc esmorzar setmanari el Ruc piscina berenar piscina 

4-ago-08 dilluns en buscar del tresor esmorzar en buscar del tresor manualitats berenar jocs 

5-ago-08 dimarts jocs esmorzar jocs piscina berenar piscina 

6-ago-08 dimecres BTT esmorzar BTT poliesportiu berenar poliesportiu 

7-ago-08 dijous 
Hípica de Prats 

  
    

p
T

8-ago-08 divendres setmanari el Ruc esmorzar setmanari el Ruc piscina berenar piscina 

11-ago-08 dilluns taller teatre esmorzar taller teatre manualitats berenar jocs 

12-ago-08 dimarts jocs esmorzar jocs piscina berenar piscina 

13-ago-08 dimecres BTT esmorzar BTT poliesportiu berenar poliesportiu 

14-ago-08 dijous sortim d'excursió a "poblat íber"   

18-ago-08 dilluns guerra d'aigua esmorzar guerra d'aigua manualitats berenar jocs 

19-ago-08 dimarts jocs esmorzar jocs piscina berenar piscina 

20-ago-08 dimecres BTT esmorzar BTT poliesportiu berenar poliesportiu 

21-ago-08 dijous 
sortim d'excursió a "Cova d'Annas"     

p
T

22-ago-08 divendres setmanari el Ruc esmorzar setmanari el Ruc piscina berenar piscina 

25-ago-08 dilluns jocs esmorzar jocs manualitats berenar jocs 

26-ago-08 dimarts trekking fluvial esmorzar trekking fluvial piscina berenar piscina 

27-ago-08 dimecres BTT esmorzar BTT poliesportiu berenar poliesportiu 

28-ago-08 dijous sortim d'excursió a "anem al riu"     

29-ago-08 divendres setmanari el Ruc esmorzar setmanari el Ruc piscina berenar piscina 

1-sep-08 dilluns tir amb arc esmorzar rescat fluvial manualitats berenar jocs 

2-sep-08 dimarts orientació esmorzar jocs piscina berenar piscina 

3-sep-08 dimecres BTT esmorzar BTT poliesportiu berenar poliesportiu 

4-sep-08 dijous gymcana (tots els esports) piscina berenar piscina 

5-sep-08 divendres comiat    
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POLIESPORTIU MUNICIPAL de BOLVIR 

 
Estem a principis de juliol, i amb ell, també  el fi de temporada 2007/2008 
de les activitats que s’han realitzat en el poliesportiu municipal, tals com 
multiesport, pilates i bàdminton. Després d’aquest primer any de 
funcionament del poliesportiu municipal, són ja 36 les persones que han anat 
beneficiant-se d’aquestes activitats, cal destacar l’èxit que ha tingut l’ 
activitat de pilates amb els seus més de 20 participants. 
  
En l’ activitat de multiesport els més petits han 
pogut gaudir cada dilluns i dimecres  de les 
instal·lacions del poliesportiu, jugant, fen esport i 
sobretot divertint-se al màxim. En relació a 
l’activitat de bàdminton, cal destacar la petita 
però forta afició que ha crescut durant aquest 
primer any de funcionament del poliesportiu de 
Bolvir. El passat 9 d’abril que es va iniciar el 1er Open de Bàdminton 
Primavera’08 (Bolvir -Bellver de Cerdanya) i va durar fins a finals de maig, 
van ser 16 les persones, tant de Bolvir com de Bellver, que van voler 
participar i gaudir del bàdminton, intercanviant instal·lacions i moments 
inoblidables.  
 
Hi ha més d’ un que ja s’ha enganxat a aquest esport!! 
 
A tots vosaltres que us heu anat apropant al poliesportiu i a tots aquells que 
vulguin fer-ho, us esperem la pròxima temporada 08/09. Ja sabeu, per fer-
vos socis, passeu per l’ajuntament amb una foto mida carnet, i tindreu el 
vostre carnet de soci del Poliesportiu de Bolvir! 
 
FES-TE SOCI DEL POLIESPORTIU I TINDRÀS L’ENTRADA LLIURE A LA PISCINA! 
 

TIPUS DE QUOTA IMPORT    
Quota soci familiar anual 180,00€ 
Quota soci individual anual 120,00€ 
Quota soci individual jubilat anual 36,00 € 
Quota soci familiar anual 2a residencia   (estiu, nadal,S. Santa i ponts) 100,00€ 
Entrada piscina diària:   No inclou poliesportiu 2,50 € adults 1,50 € nens 
Temporada Piscina:  Empadronats, No socis, No inclou poliesportiu 20 € Bonus familiar 
Temporada piscina:  No empadronats, No socis, No inclou poliesportiu  60 € bonus familiar 
Entrada diària al poliesportiu: No socis, No inclou piscina 2 € adults/ 1 € nens 

 

Els més petits 
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Obres al carrer Urgell 
 
 
 
ÚLTIMA HORA!!! 
A PARTIR DEL 15 DE JULIOL, TORNEM A POSAR EN MARXA LA 
PERRUQUERIA DE BOLVIR. 
 
TRUQUEU A LA NURIA BOBER PER CONCERTAR HORA  
TELF: 646 612202 

 
REFORMA DE LA 
PLAÇA MAJOR 

 
  “Les màquines han començat 
a treballar a la plaça major, 
per tal de convertir-la en un 
espai reservat als vianants. 
Amb la reforma, la plaça 
salvarà l’actual pendent 
respecte als carrers del sud 
amb unes escales i quedarà 
tallada a la circulació. El 
consistori té la intenció de 
col·locar uns bancs per tal 
d’ajudar l’espai a potenciar el 
seu rol de centre comercial 
del poble. Per aquest motiu 
acaba d’estrenar una zona 
d’aparcament en bateria a 
l’entrada venint de 
Puigcerdà. Aquest 
aparcament té la missió de 
dissuadir els visitants i 
convidar-los a passejar pel 
centre.” 
Regió7/ Dissabte 3 de maig 
del 2008  
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A la pàgina web de www.ddgi.cat/bolvir trobareu informació 
actualitzada del poble. I a la nostre adreça electrònica bolvir@ddgi.cat  

podeu deixar-nos els vostres suggeriments i la vostre adreça  
electrònica per rebre informació personalitzada1 

 
 
 

                                                 
1 D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves 
dades seran incorporades a un fitxer de l’Ajuntament de Bolvir amb finalitat de informar sobre activitats municipals. Pot exercitar 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb la normativa vigent, adreçant-se a l’Ajuntament de Bolvir.  

 
“ BOLVIR REPRÈN L’EXCAVACIÓ DEL CASTELLOT BUSCANT-HI 

ACTIVITAT METAL·LÚRGICA 
 
  Aquesta setmana s’ha iniciat la tercera campanya d’excavacions al 
jaciment iberoromà del Castellot de Bolvir, el més important excavat a tot 
el Pirineu segons els experts. L’arqueòleg de l’empresa Arqueociència que 
dirigeix els treballs, Jordi Morera, ha explicat que inicien aquesta nova 
etapa de treballs, essencialment, amb dos objectius. D’una banda, mirar de 
trobar informació sobre la vida quotidiana dels pobladors de l’indret i, de 
l’altra, comprovar l’existència d’una zona geomagnèticament ‹‹calenta›› a la 
part de llevant del clos. Morera ha detallat que l’excavació, que es 
prolongarà els mesos de juny i juliol, s’iniciarà rebaixant el sòl de la zona 
central del turó per tal d’anar desenterrant més elements al voltant de les 
construccions, com ara dues sitges d’emmagatzemar menjar trobades en 
les campanys anteriors. 
 
L’altre gran objectiu de la nova campanya és sondejar el perímetre de la 
muralla que tanca aquest jaciment de 5.000 metres quadrats. Els 
arqueòlegs busquen una possible zona de foc que hi podria haver a la part 
nord-est del poblat, ja que un estudi geomagnètic hi va detectar una zona 
calenta. Morera ha avançat que es podria tractar d’un espai d’activitats 
metal·lúrgiques o bé de forns.” 
                                                         Regió7/ Dilluns, 9 de juny del 2008 
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La festa major va començar el dijous dia 15 de maig, venerant al patró,  
Sant Isidre, amb una processó i una missa, a continuació va haver-hi una 
cantada de sardanes per l’orquestra Costa Brava ,que ens varen obrir la 
gana per l’aperitiu i l’arrossada popular. Al dinar va assistir-hi 150 persones, 
entre les quals autoritats, els alcaldes dels municipis veïns i el president del 
Consell Comarcal. 
 
El divendres a 2/4 de 12 es va iniciar la ‹‹Bolvir Parade››, amb els grups de 
Plouen Catximbes i Just i Time, amb una gran afluència de públic jove de 
tota la comarca. L’endemà dissabte apartir de la 1 del migdia, es va fer la 
inauguració oficial del nou parc de la piscina, alhora hi havien uns inflables al 
poliesportiu per a tots els infants. A les 5 de la tarda l’espectacle de màgia 
‹‹Màgic Trèvol›› que va amenitzar la tarda, per donar lloc a l’orquestra 
Cimarron, que ens va obsequiar amb un concert i sarau fi de festa.  

  

  
 

FESTA MAJOR DE TALLTORTA 
 

Aquest any, la festa major de Talltorta es va escaure en diumenge dia 1 de 
juny, es va oficiar una missa a l’església de Sant Climent de Talltorta, 
seguidament l’ajuntament va oferir un aperitiu popular al restaurant les 
Heures d’en Dídac, acte seguit es va organitzar una costellada popular al 
local de Santa Cecília de Bolvir, a causa del mal temps.  
 

 

FESTA MAJOR DE BOLVIR 



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 
 

Número 5 – Juliol 2008  Pàg. 11 

 

 
 
 
En el marc del II Festival de Música clàssica , concert de joves intèrprets, 
de l’associació “Les clés du classique” el dia 21 de juny a 2/4 de 7  a 
l’església de Santa Cecília de Bolvir va tenir lloc el concert ofert per 
Francesca M. Asensio violí i Laia Martín piano. 
 
 

            
 

 
 

La revetlla de Sant Joan va fer-se a la plaça del Mirador, a les 10 de la nit 
amb xocolata i coca per tots els assistents i la cloenda amb el grup “A 
l’Altra Banda” que va amenitzar la vetllada. 
 
El dimarts dia 24 de juny, com cada any, l’aplec del remei va començar a les 
9 del matí amb una missa, tot seguit a les 12 del migdia missa solemne i 
aperitiu per a tots, els sardanistes varen poder gaudir amb la cobla “Ciutat 
de Terrassa”.   
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El dia 11 de juny a les dotze del migdia,  a la Sala d’actes de l’ajuntament, va 
fer-se la obertura de pliques per la adjudicació de les obres de SUP 
BOLVIR i SUP SALLENS. 
 
 

                                     
 
 
Al Reial Club Golf Cerdanya , del 14 al 16 de maig va tenir lloc el campionat 
nacional individual d’Espanya sènior femení 2008, quedant guanyadora la 
Sra. Vicky Pertierra amb 220 cops.  
 
 

 
Bodegues Torre del Verguer S.L., Fundades al 1878 per l’Industrial polític 

Josep Ferrer-Vidal, en la cinquena generació, avui Joaquim Gay de Montellà 
Ferrer-Vidal i la seva esposa, l’enòloga Marta Estany Bufill, veïns de Bolvir, 

han plantat al municipi, una vinya experimental, de la varietat Vi blanc, 
“Muller- Thurgau” 600 peus i Vi negre, “Pinot Noir” 900 peus, amb 
l’aprovació de l’ Institut Català de vi (INCAVI). Es preveu l’ inici de 

producció superior a 5.000 kg per l’any 2010. 
 

 

 
Tornem a recalcar que qualsevol obra necessita tenir la corresponent 

llicència. Hem detectat sis obres majors sense llicència. 
El Text de la Llei d’Urbanisme en el seu article 213.3 diu: 

“ En les obres que s’executin  sense llicència o amb inobservança de les 
clàusules d’aquesta, han d’ésser sancionats, les multes que determina 

aquesta Llei, les persones propietàries, promotores o empresàries de les 
obres i les persones tècniques directores de l’execució d’aquestes” 
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FI DE CURS A L’ESCOLA 
 
El curs 2007-2008 ja s’acaba. Han estat mesos de feina, de celebracions,  
trobades, de sortides,... la veritat és que hem fet un munt de coses!  Aquest 
últim trimestre hem anat de colònies: els petits cap Vilada a ajudar un drac 
i un rei; i els grans cap al Delta a submergir-nos entre arròs! 
 
Per celebrar que arriben les vacances i per acomiadar-nos dels companys i 
companyes de les altres escoles, hem fet un gran festival medieval a Llívia. 
A l’escola de Bolvir també hem fet una festa: jocs de cucanya, coca amb 
xocolata, ball i un piscolabis  amb les mares i pares! D’aquesta manera hem 
acomiadat el curs, esperant tornar l’any que ve!  Hi ha un nen que l’any que 
ve ja no vindrà a l’escola, perquè ha acabat 6è i comença la nova etapa de 
l’institut! Es tracta d’en Pol i ha volgut deixar aquestes paraules de comiat: 
 
Hola a tothom !  
 
Us explicaré aquests anys que he 
passat a l’escola de Bolvir. Al ser una 
escola tan petita amb els companys de 
totes les edats tens més relació, això 
no passa en una escola gran. Durant 
aquests anys ens ho hem passat molt 
divertit jugant al sorral, a bàsquet, a 
futbol, etc. 
 
El mestre i les mestres que he tingut 
a l’escola han estat genials, 

els hi agraeixo molt tot el que han fet 
per mi, espero recordar-me d’ ells i d’ 
elles sempre. Ara ja m’he fet gran i 
ha arribat l’hora de dir adéu a la meva 
escola i anar a l’institut. 
 
Espero que tots aquests anys a 
l’escola de Bolvir m’hagin servit 
d’alguna cosa, a l’institut ho 
demostraré. I per molt que aquesta 
escola sigui petita i no se’n parli gaire, 
per aprendre és perfecte. Amics i 
amigues esteu tranquils que us vindré 
a veure sovint.  

      

 
POL PUY ILLA 
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COMISSIÓ DE FESTES DE BOLVIR 
 
Benvolguts amics,  
 
Des d’ara fa un temps, la Comissió de Festes de Bolvir treballa amb 
l’entusiasme de programar un conjunt d’activitats per a gaudir del poble de 
Bolvir i el seu entorn. És la nostra voluntat treballar plegats per a tothom, 
per a totes les edats i per a tots vosaltres, perquè creiem en un petit poble 
de la Cerdanya i en tots els seus habitants i residents. 
 
Amb aquesta voluntat, es va fer el primer carnaval, es va recuperar la 
cantada de Caramelles i es va treballar en una Festa Major de Sant Isidre 
oberta a tothom.  
 
Ara s’acosta l’estiu i hem preparat un conjunt d’activitats adreçades a tots 
els que compartim uns dies  a Bolvir, com poden ser la Festa d’estiu o els 
concerts que es faran durant tot el mes d’agost.  
 
I és així com seguirem treballant, conscients que entre tots podem anar 
millorant i encoratjant-vos a participar plegats, amb l’únic objectiu 
d’ajuntar esforços per fer un Bolvir millor.  
 
I encara ens queda moltíssim per fer. Us hi esperem a tots !!! 
 
Us recordem, que l’ajuntament de Bolvir ofereix el servei de recollida de trastos 

vell el segon dimarts de cada mes, excepte els festius que es traslladarà a 
dimecres, prèvia trucada a l’Ajuntament al 972-895001. 

 
 
 
L’ajuntament de Bolvir ofereix el servei de taxi, cada dijous a les 10:00 
hores, el taxi de l’Herminio surt  de la plaça major de Bolvir, passa per 
Talltorta i Mas D’Arabó i porta als veïns que ho desitgin fins a Puigcerdà, 
per poder fer els seus encàrrecs. A les 13:00 hores, els recull una  altra 
vegada, retornant-los de nou a Bolvir. 
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FESTA D’ESTIU  DE BOLVIR 2008 

 
DIVENDRES, 1 D’AGOST:FESTIVAL ASTRONÒMIC 
19 a 21 h.   Taller 3D 
22:30 h.   Observatori nocturn del cel amb telescopis 
  al Local Social de Sta. Cecília 
 
DISSABTE, 2 D’AGOST   
9:00 h. CURSA DE BICICLETES:  Inscripcions al Poliesportiu el mateix 

dia de la cursa. (Diferents itineraris segons edat.)    
10:00 h. Sortida de la Cursa des del Poliesportiu 
11:30 h.  Arribada de la Cursa al Local Social de Sta. Cecília   
12:00 h. Inauguració  OBRES REMODELACIÓ PLAÇA MAJOR 
12:30 h. Lliurament Trofeus de la Cursa de Bicicletes a la Plaça major  
17 a 19 h. CIRC.  Espectacle i Tallers al Local Social de Sta. Cecília 
22:00 h. Cantada d’Havaneres i rom cremat a càrrec dels grups 
  “MAREJOL” i “CAVALL BERNAT” a la Plaça Major 
 
DIMECRES, 6 D’AGOST  
22:00 h. CONCERT DE JAZZ amb “SPANISH BRASS LUUR METALLS” 

amb el concert MAKE A BRASS NOISE HERE a la Plaça Major 
 
DISSABTE 9 I DIUMENGE 10 D’AGOST 
                    FIRA DE BROCANTERS I ANTIQUARIS al Poliesportiu 
 
DIMECRES 13 D’AGOST   
22:00 h.  CONCERT DE JAZZ amb el grup “ATIENTAS” 
  (Jazz flamenc) A la Plaça Major 
 
DIMECRES 20 D’AGOST   
22:00 h. CONCERT DE JAZZ. Homenatge a Ferry Mulligan  

(Jazz clàssic). A la Plaça Major 
 
DIMECRES 27 D’AGOST  
22:00 h. CONCERT DE JAZZ amb el grup “BOOGALOO STOMPERS 

SEXTET” (Jazz boogaloo). A la Plaça Major 
 
* El programa pot variar en funció de l’acabament de les obres que s’estan realitzant a la plaça.    
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TELÈFONS D’INTERÈS

 
HOTEL TORRE DEL REMEI   
Reial, s/n 
Tel:972 140182 
 
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 Ctra. Seu 
D’Urgell  
Tel:972 895131 
 
RESTAURANT CAL SABATER 
Antoni Elies, 13 
Tel:972 895235 
 
RESTAURANT LES HEURES 
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 
Emergències Forestals les 24h:  
901 900 700 
Emergències Ajuntament 608245094 

ALTRES EMPRESES AL MUNICIPI: 
 
QUEVIURES CA 
L’ELVIRA               
Agustí Manaut,11       
Tel:972 895245 
 
FORN DE PA  
Plaça Major,1  
Tel:972 895072 
 

FARMÀCIA 
Plaça Major, 3 
Tel: 972 895208 
 
 
JARDINERIA JOAN 
CORTES  
Camí del Remei, 1   
Tel. 972882167 

TALLER DE FUSTERIA 
JOAN CANAL S.L. 
Ctra. Seu d’Urgell,11  
 Tel: 972 895177 
 
TAXI                                         
Reial, 5 
Tel: 639 374924 

 
CENTRE MUSHING 
CERDANYA NORDICS 
Tel: 616 893503  
 
 
DISSENY GRÀFIC 
MARC MONÉS 
Camp de l’Areny, 2 
Tel. 972 895184 
  

JARDINERIA 
RAVETLLAT  

Sant Galderic, 6 
Tel. 972 895103 
Mòbil 606 625047 
 
FUSTERIA  

FRANCESC TURET 
Guils s/n     
Tel. 972 141351 

 


