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Amb una mica de retard posem al vostre abast l ’informatiu. Cada dia passen 
fets que sembla que s ’han d ’incloure al proper  número i aquest no s ’acaba 
de tancar. 
 
Les obres de la plaça sembla que s ’estan acabant i per fer una inauguració 
lluïda es fa coincidir amb el dia de santa Cecília, patrona del nostre poble. A 
l’equip de govern li agradaria que fos un dia de festa amb la màxima 
participació. 
 
La comissió de festes farà un seguit d ’actes que es concreten en el present 
informatiu.  
El passat 11 d’octubre es va inaugurar el “ camí de l ’aigua” amb una caminada 
popular. 
 
Anem desenvolupant el nostre programa electoral, i amb tota la 
problemàtica que comporta la burocràcia de l’administració intentem anar 
concretant actuacions una rere l’altra. Pròximament portarem a terme la 
rehabilitació de l’església de Sant Climent de Talltorta, iniciarem 
l’arranjament del Raval de Castell, la millora de serveis dels carrers Antoni 
Elies i Camp de l’Areny i instal·larem un ascensor a l’edifici de l’ajuntament a 
fi de resoldre les mancances a la llei de barreres arquitectòniques. 
 
L’equip de govern està obert a qualsevol suggerència per a la millora de la 
qualitat del nostre poble i totes les aportacions seran benvingudes. 

     Núm.6          Octubre 2008  
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TRÀMITS ON LINE 
 
Fer un tràmit municipal és ara més fàcil gràcies al e-TRAM, una plataforma 
impulsada per l’Administració Oberta de Catalunya, a la qual s’ha adherit 
aquest ajuntament. Aquesta eina permet iniciar alguns tràmits a través de 
la pàgina web municipal, d’una manera àgil i còmoda  i sense necessitat de 
desplaçar-se a les dependències municipal. 
 
Podeu fer les vostres gestions a la pàgina web de l’ajuntament  
www.ddgi.cat/bolvir, a la  de pestanya tràmits.   
 
 
L’IMPOST  MUNICIPAL SOBRE L’INCREMENT DEL 
VALOR DELS TERRENYS  
 
 
La Plus Vàlua, que és així com es denomina aquest impost, afecta a totes les 
persones físiques o jurídiques que venen o transmeten un bé immoble (casa, 
pis, garatge, terreny, local, etc.,) En el cas d’herència o donació, la liquidació 
de l’impost ha de fer-la efectiva el nou propietari.  
 
Què s’ha de fer?  Cal presentar escriptura (còpia simple) a l’ajuntament, 
durant els 30 dies hàbils des de la data de transmissió. Transcorregut 
aquest termini es procedirà a practicar la liquidació amb els recàrrecs i 
interessos de demora corresponents. 
 
Durant aquest any, l’ajuntament ha pogut gestionar un seguit de Plus Vàlues 
que s’havien quedat enrederides des de feia alguns anys. Aquestes ens faran  
recaptar aproximadament uns 50.000 Euros, dels quals ja s’han cobrat uns 
35.000 Euros, i les que afecten aquest any 2008, ja portem recaptats uns 
83.000 Euros.  
 
Aprofitem aquesta petita informació econòmica per agrair-vos la vostra  
col·laboració, i facilitar aquest ajuntament la feina ben feta.  
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“BOLVIR COMPRA EL TURÓ ON HI HA EL POBLAT IBEROROMÀ DEL 
CASTELLOT 

El dia 4 de juliol l’ajuntament de Bolvir va executar la compra del Castellot, 
la compra portarà benefici al municipi, ja que al voltant del jaciment l’equip 
de govern té la intenció de vertebrar un dels projectes més ambiciosos del 
mandat. 
 
L’Ajuntament ha pogut fer efectiva la comprar del Castellot després que la 
Generalitat donés el vistiplau a tota l’operació. En aquest sentit, Baqué ha 
explicat que en el projecte hi intervindran no tan sols els departaments de 
Governació i Urbanisme pels tràmits i les autoritzacions prèvies, sinó també 
els de Cultura i Patrimoni, que també han avalat inicialment el projecte de 
recuperació del jaciment i la futura complementació amb un centre 
d’interpretació de la Cerdanya. Tant és així que la direcció general 
d’Arqueologia ha comunicat al consistori que està d’acord en l’excavació i 
museïtzació de les restes i col·laborarà  en el projecte aportant-hi 
subvencions.  
 
L’Ajuntament té previst requalificar els terrenys per passar-los a catalogar 
d’equipaments a fi efecte que es puguin beneficiar de les ajudes públiques 
en matèria de cultura. És per això que ara l’equip de govern completarà una  
memòria de tota la iniciativa cultural per portar-la a institucions com ara la 
Generalitat i la Diputació de Girona a fi i efecte de trobar el màxim nombre 
d’ajudes possible. “                               
                                                               Regió 7/ 18 de juliol del 2008 
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“RESTAURACIÓ A TALLTORTA 

L’Ajuntament també té previst executar, pròximament, un projecte de 
restauració de l’església de Talltorta, per a la qual cosa ha rebut una 
subvenció de la Diputació de Girona de 30.000€. El consistori té previst 
posar-ne de moment 30.000€ més a l’expectativa de rebre una altra ajuda 
pública. Amb els 60.000€ ja podrà iniciar uns treballs que se centraran en la 
restauració de l’interior del temple, que data del segle XVII. El projecte ha 
de permetre refer el terra de la nau i les pintures de les parets . Durant 
una actuació anterior es va consolidar la teulada i les parets.”   
                                                             
                                                                     Regió7/18 de juliol del 2008  
 

“BOLVIR EXCAVA EL JACIMENT DEL CASTELLOT, EL POBLAT 
URBANITZAT MÉS ANTIC DE LA ZONA, ANTERIOR A CRIST 

A l’extrem nord de la Corona hi ha el Castellot, un jaciment arqueològic amb 
5.000 metres quadrats on, al seu dia es va aixecar el primer poblat 
urbanitzat que es coneix a la Cerdanya. 
Diguem que allà, al Castellot va ser on van habitar els primers urba 
nites de la regió.<<Hi ha gent que va viure abans en aquesta zona, però en 
coves, no en un poblat que estigués organitzat com aquest>>, comenta Jordi 
Morera, arqueòleg d’arqueociència, que és l’empresa que porta a terme els 
treballs d’investigació i d’excavació, juntament amb el Museu Cerdà, la 
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Bolvir. 
Una muralla envoltava el conjunt, i per aquest motiu es dedueix que es 
tractava d’una fortificació important. A la muralla hi havia una entrada molt 
gran, probablement per permetre el pas de carruatges. Al costat de la 
Muralla hi ha un cos de guàrdia fortificat i un espai que bé podia ser un pati 
d’armes. Una mica més enllà hi va haver una zona domèstica ocupada per 
cases, situades en bateria i mirant cap a la muralla.<<S’han trobat al poblat 
tres cases d’uns 50 metres quadrats. Serien petites per a l’actualitat, però 
grans a l’època, quan l’habitual eren habitatges de 15 metres quadrats>>, 
comenta Morera. 
El poblat, que es vincula en un primer moment als ceretans, dataria així del 
segle III i II abans de Crist, encara que podria ser que també hagués estat 
habitat a l’època tardoromana, en els segles V a VII de la nostra era.” 
                              
                                                       El Periódico /22 de setembre del 2008 
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“ LA CERDANYA DEMANA AL GOVERN MÉS INVERSIÓ PER ALS VEÏNS 

HABITUALS 
 
La Cerdanya no se sent satisfeta amb el Pla Comarcal de Muntanya per al 
període 2008-2012 que li ha presentat la Generalitat, i li ha retornat amb 
una queixa formal al conjunt de les inversions previstes i 31 al·legacions que 
posen en evidència que, tal com han coincidit les principals forces del 
Consell Comarcal, es tracta d’un Pla fet ‹‹poc seriosament››.............. 
Igualment entre les al·legacions, l’Ajuntament de Bolvir n’ha fet constar 
dues sobre els projectes de desenvolupament del poble que no consten al 
pla, com la construcció d’una escola municipal i el suport a dues actuacions 
culturals.”  
 
 
                                                                      Regió7/ 22 d’octubre del 2008 
 
 

“ALP, PUIGCERDÀ I BOLVIR VÀREN LLUIR L’ESTELADA L’ONZE DE 
SETEMBRE 

Alguns municipis de la Cerdanya van aprovar que durant la Diada Nacional de 
l’Onze de Setembre lluirien la senyera estelada als seus balcons per afegir-
se als actes del centenari de l’estelada. El primer de fer-ho ha estat Alp, 
que fins i tot ha aprovat la mesura pel Ple municipal. També ho varen fer els 
de Bolvir i Puigcerdà, per bé que els respectius equips de govern ho han 
aprovat el les juntes de govern. Alp va aprovar la mesura per homenatjar el 
centenari d’aquesta bandera a pesar que en el govern hi hagi dos partits, 
PSC i IC, que no són estrictament d’ideologia independentista. Tot i aixó, la 
mesura va  estar aprovada amb els vots de totes tres formacions, les dues 
esmentades i ERC. En l’àmbit, nacional, la formació republicana va adherir-se 
a la campanya d’homenatge a l’estelada. Per la seva banda, des de Bolvir, 
governats per una formació independent local, varen explicar que penjarien 
l’estelada perquè els sembla bé la iniciativa, més enllà de definir una 
ideologia determinada. A Llívia, en canvi, l’alcalde, Josep Pous, va afirmar 
que no la penjaria.” 
 
                                                                 Regió7/ 4 de setembre del 2008     
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La XXVI Diada de la Cerdanya, ha tingut lloc a Isòvol, el dia 21 de 
setembre d’enguany on es van aplegar 250 persones al dinar que es va fer 
per a la celebració. El relleu serà Bolvir, l’alcalde d’Isòvol va fer un 
lliurament simbòlic a l’alcalde de Bolvir d’una escultura que representa la 
unitat de la comarca, per mitjà d’aquest acte l’alcalde de Bolvir va agafar el 
compromís d’organitzar la Diada l’any vinent. 
 

                            
 
 

CARTA DE FELICITACIÓ 
 

Estiu, vacances, temps lliure a la Cerdanya. Caminades, actes festius, 
concerts a diferents viles i pobles. De sobte un de diferent; Bolvir fa un 
festival de Jazz. 
 
Anem-hi! El lloc a l’aire lliure immillorable però quan ja eren apunt d’acabar, 
el fred va fer de les seves. En previsió el següent i últim concert es feu al 
poliesportiu. Per cert, l’ambientació dels dos actes fou molt acollidora. 
 
Quan els grups participants magnífics i la barreja d’estils molt encertada. 
 
Voldríem felicitar l’Ajuntament per una feina tan ben feta. 
 
Esperem que l’any vinent continuï i l’altre i l’altre ....els festivals de jazz més 
importants han començat com aquest, petits, discrets però amb qualitat. 
Això els fa grans! 
 

Felicitats Bolvir 
 
 

   Marta i Miquel 13 de setembre del 2008 
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Enguany la festa d’estiu va ser els dies 1 i 2 d’agost, varem engegar la festa 
el divendres 1 amb un festival Astronòmic al jardí del Local Social de Santa 
Cecília. 
 
A les 9 del matí del dissabte, dia 2, va començar la cursa de bicicletes amb 
sortida al poliesportiu de Bolvir, al mateix indret va fer-se la Trobada de 
Puntaires. Tot seguit va fer-se el lliurament de Trofeus de la cursa de 
bicicletes, amb la següent Classificació: 

 
CATEGORIES 

GRANS MITJANS PETITS 
1ER OSCAR ROSET POL PUY ARNAU BAQUÉ 
2ON XAVI GUIU IGNASI CORTES JAN AMAT 
3ER SERGI GÓMEZ ROGER MORA JOAN GOSA 

 
 
A la tarda, va haver-hi un espectacle de Circ i tallers, pel menuts. 
 
Al vespre varem fer la cloenda amb una cantada d’havaneres amb rom   
cremat i coca a càrrec dels grups “Marejol” i “Cavall Bernat”. 
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Article del Jazz del mes d’agost 
 
“MOLT I BO” 
 
Molt i bo ha estat el jazz que hem pogut escoltar enguany a la nostra 
comarca, tan orfe d’aquesta música des de fa un grapat d’anys, fet que 
venim denunciant reiteradament. Ha estat Bolvir el que ha apostat fort , 
trencant aquesta letargia. Val a dir però, que si passem a la Cerdanya 
francesa, a l’estiu podem calmar aquesta sed de jazz amb un parell de bones 
sessions encabides en el Festival Hix en Cerdagne, a l’apartat “Jazz…Hix”. 
Lamentem, però, que Puigcerdà, Bellver o Martinet, si més no, s’oblidin 
d’aquesta música en preparar els seus programes d’esbarjo estival. 
 
El consistori bolvirenc ens ha ofert un cicle de concerts, les nits dels 
dimecres d’agost, amb un contingut eclèctic que ha arribat a un espectre 
ampli de públic, tan local com vingut d’altres punts de la comarca, tot 
satisfent els diferents gustos jazzístics gràcies a una equilibrada 
programació. L’emplaçament dels concerts, que gairebé ha calgut improvisar, 
ha estat un encert –potser casual, degut a les obres que s’estan fent–, amb 
el resultat d’un entorn molt apropiat. 
 
Degut a l’espai limitat del present butlletí, farem un comentari breu dels 
concerts, centrant-nos en dos d’ells, atès el seu contingut més específic 
dins del jazz clàssic. 
 
L’any 1989, cinc músics valencians crearen un projecte musical que han anat 
desenvolupant al llarg dels anys en diversos camps: la interpretació, la 
pedagogia, la creació de noves músiques, etc. Parlem de l’Spanish Brass Luur 
Metalls. Un sol detall del seu currículum: l’any 1996 van obtenir el Primer 
Premi del 6è Concurs Internacional per a Quintets de Metall Ville de 
Narbonne (França), molt prestigiat. Aquest grup inaugurà el 1r Cicle de Jazz 
de Bolvir, revisant  l’obra de l’experimental Frank Zappa, el gran fusionador 
de tot tipus de música: blues, pop, rock, jazz orquestral, avantguardisme… 
Cal recordar les influències rebudes d’Stravinsky, Webern, el blues i el 
jazz. 
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L’SBLM, un grup preciosista dels 
instruments de vent –amb un 
convidat de crèdit com fou el 
bateria David Xirgu– va ser 
ovacionat merescudament al final 
del seu concert. 
 

 
                        

 
 
 
 
La segona nit de jazz va anar a 
càrrec de la formació Atientas, 
que va demostrar la conjunció que 
es pot arribar a obtenir amb la 
creativitat del jazz i les mètriques 
del flamenc, mitjançant les seves 
interseccions estilístiques. 

 
El tercer concert ens el va oferir el grup Homenaje a Gerry Mulligan® 
Quartet, format per Iván Sáez (saxo baríton), Xavi de la Salud (trompeta), 
Dimitri Skidanov (baix) i Fernando García-Ramos (bateria); una magnífica 
recreació del cèlebre quartet de Mulligan, del 1952, amb el mític 
trompetista Chet Baker; una original formació sense piano. La cirereta al 
pastís musical la va posar la veu vellutada de la vocalista andalusa Angy 
Rodríguez –que, per cert, va manifestar trobar-se tant bé a Bolvir!– amb 
temes com Them there eyes i My funny Valentine; tota una recordança de la 
gran Billie Holiday. 
 

                                                                
El quartet va anar desgranant el seu repertori amb meticulositat 
d’alquimista, prodigant-se amb freqüents “citacions”; recordem peces com 
Line for lions i Out of nowhere, fent que resultés una vetllada intimista en 
la que tots els músics acompliren a la perfecció.
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Una particular versió d’ I feel 
pretty, de West Side Story, fou la 
sorpresa que tancà el concert. 

 
 

 

El contrapunt a la “nit Mulligan” el van posar els Boogaloo Stompers Sextet, 
que paradoxalment incorporaven a dos dels músics del concert anterior, 
donada la diferència estilística del contingut en ambdues sessions; ens 
referim al saxo baríton Iván Sáez i al trompeta Xavi de la Salud, ben 
agomboldats pels altres sidemen: Iñaki Arnal (saxo tenor), Sebas Corbella 
(guitarra), Federico Masanti (orgue Hammond) i Esteve Pi (bateria), del qui 
cal destacar un gran “solo” que engrescà d’allò més tothom.
 
Van començar atacant amb el tema 
The cat, que obrí pas a un 
repertori d’estàndards coneguts. 
En tots els solos dels diversos 
instruments els intèrprets van 
acreditar-se l’apaludiment dels 
assistents. Finalment, ens van 
obsequiar amb el trepidant Blues 
March de Benny Golson. Un 
concert que convidava a moure’s a 
ritme de boogaloo. 

 
 
  

 
Tornant al públic assistent, val a dir que fou, a més de nombrós, d’un bon nivell qualitatiu; va 
saber escoltar i valorar les diferents propostes. Tota una experiència positiva que ha vingut 
a omplir el buit que veníem denunciant.Aquest primer cicle ha deixat el llistó molt alt; 
esperem que serveixi de fita per   arribar-hi a gaudir, com a mínim, d’un segon, l’any vinent. 
I fins i tot la TV d’Andorra es feu ressò d’aquest esdeveniment. 
® Gerry Mulligan (1927-1996) ha estat el saxo baríton més famós de la història del jazz, a 
més de compositor i arranjador. 
 

                                                                       Joan Anton i Corrales 
Programador de jazz a Ràdio Pirineus (Puigcerdà) 
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SERVEI MUNICIPAL DE CAPTACIÓ I 
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE 

 
 

SITUACIÓ ECONÒMICA DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE 
Enguany l’ajuntament de Bolvir, recaptarà pel servei d’aigua potable 21.053€, dels quals el 
31,8% és el cànon que l’ajuntament paga a la Generalitat de Catalunya, i un altre 7% és l’IVA 
que l’ajuntament ha d’ingressar a A.E.A.T.(Agència Estatal Administració Tributaria). 
 
1.1 El Consum actual: 
El mes d’Agost passat es van consumir 9.642 m3 d’aigua que són 9.642.000 litres. Si dividim 
pels 31 dies tindrem un consum diari 9.642.000 litres/31 dia =311.322 litres/dia. 
Una ampolla d’aigua envasada té 1.5 l de cabuda, si dividim els litres diaris consumits per 1,5 
tindrem les ampolles diàries que consumiríem serien a raó de 311.322 litres/1,5  = 207.354 
ampolles/dia. 
Tenint  una població estimada en 1000 persones, en el mes d’agost 207.354 ampolles/dia 
/1000 pers, equivaldria 207 AMPOLLES/PERSONA/DIA nombre que sorprèn per el seu 
valor elevat.  
 
1.2 Conclusions: El consum  d’aigua és excessiu  degut a que  el preu de l’aigua és molt barat 
i això fa que es malbarati al no donar-li valor. 
  
1.3 Actuacions correctives a realitzar per solucionar el problema. 

1. Posar comptadors a tots els abonats, acció que s’està portant a terme. 
2. Aplicar el Reglament del Servei, que es va aprovar en el Ple del dia 26 d’abril de 

2008. 
3. Crear la Societat Municipal  d’aigua potable. Està en tràmit. 
4. Aprovar noves tarifes. Estan aprovades inicialment. 
5. Es posarà en funcionament l’empresa Municipal  d’aigües fent lectures de comptador 

trimestralment, amb tarifes que sancionin econòmicament els consums alts. 
6. L’actuació presentada es pensa posar en funcionament el gener de 2009. 
7. L’aigua de la xarxa Municipal és de boca. Si som capaços de gastar l’ equivalent a 207 

ampolles de 1,5 litres al dia , ESTEM MALBARATANT L’AIGUA DE BOCA!  
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GESTIÓ DOMÈSTICA DE L’AIGUA 

 
 
Introducció 
El consum a casa, de l’aigua que després hem de pagar amb el rebut que rebrem 
periòdicament, el tenim compost d’un import total  que ve de la suma de petites quantitats 
d’aigua consumides dia a dia, veiem uns exemples: 
 
Taula de consums domèstics: 
Dutxar-se  pot consumir ………….27,6 litres/persona/dia 
Sanitari w.c……………………….......    35,67 litres/persona/dia 
Renta Vaixelles………………… ...... …27,8 litres/rentada 
Rentadora…………………….................45,89 litres/rentada 
Renta mans……………………....... .........6,02 litres/per número de rentades 
Consum propi………………………........   6 litres/dia 
Neteja vivenda………………………........0,29 litres/m2 dia 
 
Comentaris 
Dutxa, és preferible dutxar-se a banyar-se, ja que amb la banyera consumiríem de l’ordre 
de 60 l/p. Quan ens dutxem i tenim que  ensabonar-nos  cal  tenir l’aigua tancada i mirem de 
que la dutxa sigui curteta, també poden instal·lar polsadors temporitzats com els que hi ha 
en el poliesportiu, i piscina. 
 
Sanitaris- WC. Existeixen models amb polsadors  que poden regular el cabal en mes o 
menys,  en funció  del residu existent. Per casos de motxilles antigues que difícilment es 
pot fer res, es pot col·locar dintre la motxilla una ampolla plena d’aigua i tapada que sempre 
ocupa un volum que cada vegada que descarrega la motxilla és aigua que no baixa i estalviem. 
 
Renta vaixelles i rentadores. El primer consell es que estiguin plens per aprofitar  tota 
l’aigua emprada. Si teniu un model antic i si aprofiteu una operació Renove que fa la 
Generalitat de Catalunya es pot canviar a models nous amb classificació A  que tindrà un 
estalvi d’energia i baix consum d’aigua. Hi ha rentavaixelles a 12 litres el cicle i amb 
rentadores igual. 
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Rentamans 
Cal acostumar-se a  tenir tancada l’aixeta mentre t’ensabones i rentes les dents. 
Resum del programa d’estalvi 
L’aigua es un bé escàs, no és el cas de Bolvir que tenim la sort d’estar situats entre dos 
fonts importants com són el Segre i el canal de Ger que alimenten els aqüífers soterrats, 
comportant que aquesta aigua per consumir-la s’ha d’extreure, desinfectar, guardar i 
distribuir fins cada punt de consum. Un cop feta servir cal depurar-la i tornar–la a  
introduir en el cicle natural de la mateixa. 
Quan estalviem aigua estalviem tots aquests costos que repercuteixen en el rebut que 
paguem, però també col·laborem a no deteriorar més el medi ambient. 
L’estalvi a casa l’obtindrem d’aquestes petites coses que hem explicat.  
Oblidem-nos de fer servir aquesta aigua de boca  per regar jardins i omplir piscines perquè  
això costarà molt car! i el regim de sancions pot portar a tallar el subministrament. 
 
 

ASSUMPTES JURÍDICS 
En data 10 de juny de 2008, es va dictar setència favorable a l’ajuntament de Bolvir en la 
qual es desestima el recurs contenciós-administratiu que es va interposar en contra del 
cobriment de la pista Poliesportiva Municipal 
 

AJUTS A FAMILIES 
En el Ple de l’Ajuntament del passat 26 de juliol es va acordar atorgar un ajut a totes les 
famílies del municipi amb nens en edat escolar i escolaritzats a Cerdanya i famílies que 
escolaritzen els nens a la població, per tal de pal·liar les despeses dels llibres. Durant 
aquesta setmana s’han realitzat les diverses transferències i s’han repartit un total de 
1.520 euros, que corresponen a: 
 

NENS EMPADRONATS I 
ESCOLARITZATS A L’ESCOLA 

MUNICIPAL (100 €/nen) 

 
500,00 EUROS 

NENS EMPADRONATS A BOLVIR 
ESCOLARITZAR A CERDANYA 

(30€/nen) 

690,00 EUROS 

AJUT PER TRANSPORT PER NENS 
NO EMPADRONATS PERO 

ESCOLARITZATS A BOLVIR (30 
€/nen) 

 
330,00 EUROS 

TOTAL 1.520,00 EUROS 
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POLIESPORTIU MUNICIPAL DE BOLVIR 
 

 
 Des del Poliesportiu us presentem l'horari d'obertura setmanal que serà dilluns, dimecres i 
divendres de les 17:45h a les 23:00h. Els caps de setmana i festius s’obrirà els matins de 11 
a 14 hores i per les tardes de 17 a les 20 hores. Aquest any com a novetat volem 
promocionar el poliesportiu i cada soci tindrà dins de la quota anual una activitat gratuïta i a 
l'estiu l'entrada a la instal·lació de la piscina. Les activitats és faran cada dilluns, dimecres, 
divendres i els dissabtes per als socis de 11h a 12h activitat manteniment per adults, per 
infants de 17h a 18h multiesport. 
 
L'HORARI DE LES ACTIVITATS PROPOSADES SERÀ: 
 
MULTIESPORT  (17:45h a 18:45h dilluns, dimecres, divendres. Dissabte de 17h a 18h )  
 
Activitat d'iniciació i tecnificació de les habilitats i destreses motrius específiques 
mitjançant aquest programa, dirigida per un monitor per nens/es de 3 fins a 7 anys amb la 
pràctica de diferents esports com tennis taula, hoquei, bàsquet, futbol, tennis i bàdminton. 

MANTENIMENT I TONIFICACIÓ ( 19:30h a 20:30h i de  20:30h a 21:30h dilluns, 
dimecres, divendres.  Dissabte d’11h a 12h). 

Activitat per a la millora i manteniment del nostre cos, dirigida per un monitor/a i destinada 
a adults. Dos horaris segons nivell. 

BÀDMINTON  de 21:30h  a 23:00h (dilluns, dimecres, divendres). 

Activitat lliure però controlada per un monitor, on tothom pot participar-hi desenvolupant 
la coordinació, resistència, flexibilitat, ... i passar una estona agradable amb altra gent.  

Esperem continuar apropant-nos a tots aquells que feu ús de les instal·lacions esportives al 
poble i animant a tots aquells que encara no ens coneixen, a fer ús del fantàstic poliesportiu 
que aquesta població gaudeix. 
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 QUOTES DE SOCI, ENTRADES I LLOGUERS DE PISTA 
 

ENTRADA TIPUS PREU 

POLIESPORTIU 
PISCINA + 1 
ACTIVITAT 

FAMILIAR 180€/ANY 

POLIESPORTIU+PISCI- 
NA+1 ACTIVITAT 

INDIVIDUAL 120€/ANY 

POLIESPORTIU+PISCI- 
NA +1 ACTIVITAT 

JUBILAT/PENSIONISTA 36€/ANY 

POLI+PISCINA (CAP DE 
SETMANA I FESTIUS) 

FAMILIES EN 2ª RESIDÈNCIA 100€/ANY 

PISCINA FAMÍLIES EMPADRONADES A 
BOLVIR 

20€/TEMPORADA 

PISCINA FAMÍLIES NO 
EMPADRONADES A BOLVIR 

60€/TEMPORADA 

LLOGUER PISTA 
 

 
HORA 

 
40€/HORA 

TIQUETS 1 DIA 
 

ADULTS  
INFANTILS I JUBILATS 

 

       2€/DIA 
       1€/DIA 
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RESUM D’ACTIVITATS 4ART TRIMESTRE 2008 
 
11 d’octubre  
9:00h I Caminada Popular. Camí de l’aigua. 
          Sortida poliesportiu Bolvir 
(en arribar es va organitzar un esmorzar per als participants) 
 
22 de novembre  FESTA DE SANTA CECÍLIA 
     
12:00h Missa Solemne 
12:45h Homenatge a  Mossèn Balcells amb motiu del seu 90 aniversari 
13:00h Concert per part de La Coral Flor de Neu del Club de jubilats Sant Jordi de   
            Puigcerdà.  
15:00h II Campionat de botifarra al Local Social de Sta. Cecília 
           Inscripcions a l’ajuntament 10€ parella 
            Berenar pels participants 
            Entrega de premis 
20:00h Inauguració Plaça Major per part de les autoritats 
21:00h Sopar de Caçadors i Germanor de Bolvir 
            Amb espectacle 
            (Inscripcions a l’Ajuntament) 
 
23 de novembre FESTA DE SANT CLIMENT DE TALLTORTA 
 
11:30h Missa  
A la sortida de missa coca i moscatell per als  assistents 
  
4 de desembre 
20:00h els pastorets de Ceip Santa Cecília  al local social 
 
6 de desembre 
 
21:30h Quinto a favor de l’escola al Local Social de Sta. Cecília  
 
6-7-8 de desembre II FIRA DE BROCANTERS I ANTIQUARIS 
 
13 de desembre 
 
21:30h Quinto a favor de la Marató de TV3 
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14 de desembre 
 
Donació d’un pessebre consistent en una rèplica de l’església de Santa Cecília de Bolvir per 
part del Club Excursionista Pirenaic de Barcelona 
 
24 de desembre  
 
17:00h Caga Tió al Local Social de Sta. Cecília 
 
31 de desembre SOPAR DE CAP D’ANY 
 
22:00H Sopar de cap d’any al poliesportiu de Bolvir 
En acabar ball amb l’orquestra Scana. 
Obertes inscripcions a l’ajuntament 
 
....I ARA TAMBÉ A LA PLANTA BAIXA DE L’AJUNTAMENT 
 
CONSULTORI MÈDIC 
CADA DIJOUS DE 12:45H A 14:00H  
TRUCADA PRÈVIA AL 972 881786 
 
MASSATGES TERAPÈUTICS 
A CÀRREC DE BENESTAR PIRINEUS 
HORES CONCERTADES 650 204609 
 
PERRUQUERIA HOME/DONA 
DIMECRES I DIJOUS DE 9:30H A 13:00H 
TRUCANT AL 646 612202 
 
 

NECROLÒGICA 
Lamentem la mort del nostre veí de Talltorta, PERE DOSTA MASFARNE, descansi en 

pau. 
 

AJUNTAMENT DE BOLVIR 
Reial, 15 17539 Bolvir 

TEL. 972 89500 
Fax 972 895012 
bolvir@ddgi.cat 
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HOTELS I RESTAURANTS: 
 

Nom empresa Adreça Telèfon Fax E-mail 
Hotel Torre de 

Remei Reial, s/n 972 140182 972 140449    torreremei@relaischateaux.com 

Hotel Xalet del Golf Devesa del Golf, s/n 972 884320 972 884321 
hotel@hesperia-
chaletdelgolf.com 

Restaurant Cal 
Sabater Antoni Elies, 13 972 895235   

  
nuria-texas@hotmail.com 

Restaurant Les 
Heures d’en Dídac Camí de Talltorta s/n 972 895069   

 
 sandragarriga@hotmail.com  

Restaurant l'Isard Ctra. Seu d'Urgell 972 895131     
Restaurant Pirineus Ctra. Seu d'Urgell 618 642947     

 
ELS PETITS EMPRESARIS DEL NOSTRE MUNICIPI: 
Assessoraments Ceretans       Reial, 9, 2on pis        629355819   asseceretans@gmail.com 
Centre Mushing                                                        616893503       lazarosteam@gmail.com   
Disseny Gràfic                        Camp de l’Areny, 2     610735740       marc.il@ilimit.es  
Farmacia de Bolvir   Reial, 13      972895208   lafarmaciadebolvir@lafarmaciadebolvir.com  
Forn de Bolvir                         Plaça Major, 1            972895072 
Fusteria Francesc Turet         Guils, s/n                   972141351 
Fusteria Joan Canal                Ctra. Seu d’urgell, 11  972895177 
Fusteria Xavier Vila           Agustí Manaut, 16     676150398 
Jardineria Joan Cortes           Camí del Remei          972882167 
Jardineria Ravetllat                Sant Galderic, 6        972895103 
Les Ramoneurs                        Ctra. Seu d’Urgell, 8   972880666 
Massatges Benestar Pirineus  Reial, 15                     972883461 
Perruqueria Bolvir                   Reial, 15                     646612202 
Queviures Ca l’Elvira              Agustí Manaut, 11       972895245   restaurant@caltorru.com  
Taxi Bolvir                     Real, 5                       639374924 
Vins Refilat                            Agustí Manaut, 9        609333413    refilat@telefonica.net       
 
TELÈFONS D’INTERÈS 
 
Bombers         085                                Fecsa Avaries 902 536 536 
Emergències   112                                  Hospital de Puigcerdà 972880150            
Emergències  Ajuntament 608245094             Mossos d’Esquadra   088 
Emergències Forestals   901900700               Renfe    972880165 
Escola Santa Cecília  972895055                  Urgències mèdiques 061 
Ajuntament de Bolvir 972895001 


