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S ’apropen altra vegada les Festes Nadalenques però a 
diferència amb l’any anterior, han ocorregut uns fets que 
han convulsionat el nostre país relacionats amb el 
Referèndum del passat dia 1 d’octubre: càrregues policials 
als llocs de votació, destitució i empresonament de 
consellers i presidents de l’ANC i d’ÒMNIUM 
CULTURAL,  aplicació de l’art.155 de la Constitució que ha 
deixat sense poders a la Generalitat de Catalunya.  
 
Hem aprovat mocions a favor del nostre govern i en contra 
de l’actuació del govern central. Com a protesta de la 
situació actual, la Junta de Govern ha determinat no 
encendre llums nadalenques en tot el municipi.  
 
Demanem la màxima participació en les eleccions del 
pròxim 21 de desembre. 
 
Seguirem treballant activament en la gestió i millora del 
nostre poble i pel benestar dels nostres habitants i recolzant 
el nostre govern.  
 
Us desitgem unes bones festes i un millor any 2018. 
 
La Junta de Govern 
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Aquest mes de desembre, finalitzaran les obres 
de construcció del nou dipòsit d’aigua potable 
de 1.250m3 de capacitat. 

Un cop executades les fases d’obra 
corresponents al rebaix de terres i fonamentació, 
comentades en l’anterior informatiu municipal, 
durant els mesos d’octubre i novembre s’han 
anat realitzant els treballs de construcció de les 
parets perimetrals i el sostre del dipòsit, la 
construcció de les casetes de valvuleria i el 
muntatge d’instal·lacions d’aigua i electricitat. A 
més, els pous de l’entorn dels dipòsits s’han 
connectat a l’estació potabilitzadora. 

Finalment, es col·locarà un tancament 
perimetral de la parcel·la que millorarà la 
seguretat de les instal·lacions. 

Paral·lelament, aquesta obra servirà per 
adequar un tram de camí paral·lel a la séquia 
que servirà per millorar el traçat del Camí de 
l’Aigua i poder gaudir encara més d’aquest 
recorregut. 

LOCAL 

  
SUBVENCIONS PÚBLIQUES REBUDES 
A L’AJUNTAMENT 
 
 
GENERALITAT—JUTJAT DE PAU 
Subvenció cobrada 29/09/2017 
Funcionament Jutjat de Pau de Bolvir 
(2016) 
Import concedit: 700,00€ 
  
DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Subvenció cobrada 17/10/2017 
F o n s  d o c u m e n t a l  i  a l t r e s 
subministraments per a la Biblioteca 
“Les Homilies d’ Organyà” 
Import concedit: 800,00€ 
 
DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Servei d’Esports 
Subvenció cobrada 11/10/2017 
Promoció de l’Activitat fisicoesportiva 
al Poliesportiu 
Import concedit: 1.000,00€ 
 
DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Cooperació Municipal 
Subvenció cobrada 09/10/2017 
Neteja viària de neu dels carrers del 
municipi 
Import concedit: 7.759,97€ 

DIPUTACIÓ DE GIRONA – SISTEMES I 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
Subvenció cobrada 23/11/2017 
Material informàtic per l’Ajuntament 
de Bolvir 
Import concedit: 624,29€ 

D I P U T A C I Ó  D E  G I R O N A  - 
COOPERACIÓ CULTURAL 
Subvenció cobrada 08/11/2017 
X Cicle de Jazz 
Import concedit: 3.181,38€ 

 

 

FINALITZACIÓ DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DEL NOU DIPÒSIT D’AIGUA 
POTABLE 
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SIGNATURA DE CONTRACTE DE 
L’ADJUDICACIÓ  DE LA 1a FASE DE LES 
OBRES DELS PORXOS DE CAL FANXICO A 
L’UTE MUNT PIRINEICA S.L.-FLOTATS S.A.  

El passat 19 d’octubre va signar-se el 
contracte per començar les obres de la 
rehabilitació dels porxos de Can Fanxico 
per part de l’Alcalde i els representants 
de les empreses adjudicatàries, els Srs. 
Flotats i Munt. 

LOCAL 

Analitzades i valorades les propostes econòmiques presentades per 5 empreses, en base al 
Plec de clàusules administratives particulars, es va acordar adjudicar l’obra a l’UTE MUNT 
PIRENAICA SL – FLOTATS SA. 

Una vegada realitzada l’adjudicació, l’acte de comprovació del replanteig es va signar en 
data 19 d’octubre i les obres es van iniciar el passat 24 d’octubre. 
En fase ja executiva, primer s’ha garantit el tancament de seguretat perimetral de l’obra i 
durant el mes de novembre s’han realitzat les tasques corresponents al buidatge de terres. 

Cal  destacar que la nova 
construcció respectarà l’antiga 
volumetria dels porxos i per tant, no 
creixerà en altura de les cotes de 
coberta que antigament disposava 
l’edifici. En aquest context, es 
construirà una planta soterrani, una 
planta baixa i una planta primera, 
amb l’objectiu de garantir que el nou 
edifici pugui disposar del programa 
funcional d’auditori - sala actes (amb 
doble alçada), biblioteca, sales 
polivalents, magatzems i un espai 
gastronòmic. 

 

ADJUDICACIÓ I INICI DE LES OBRES DE LA 1A. FASE DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DELS PORXOS 
DE CAL FANXICO  
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SOCIETAT 

BOLVIR, LA MÉS PREMIADA EN LA FIRA DEL CAVALL 

MANIFEST LLEGIT EL 17 D’OCTUBRE DAVANT DE L’AJUNTAMENT DE BOLVIR, PER DENUNCIAR 
ELS EMPRESONAMENTS DEL PRESIDENT DE L’ANC JORDI SANCHEZ I EL PRESIDENT D’OMINUM 

CULTURAL JORDI CUIXART 

 

La ramaderia “La Sanera” de Bolvir s’ha imposat al Concurs de Cavalls de la Fira de Puigcerdà 
amb 4 primers premis. 

La meteorologia, amb una important baixada de temperatures amb episodis de pluja i neu, ha 
estat la protagonista aquest cap de setmana de la Fira de Tardor de Puigcerdà, temps que no 
va impedir dissabte al matí que es celebres amb total normalitat la 37a edició del concurs de 
cavalls  

L’altra activitat paral·lela a la fira de bestiar, la fira multisectorial, ha reunit enguany unes 400 
parades que s’han repartit entre la zona industrial, el centre de la vila i els entorns de l’estany i 

on tots aquells que hi han 
passejat desaf iant la 
meteorologia adversa, han 
pogut trobar tota mena 
d’articles, tant de calçat i 
roba, com complements, 
productes alimentaris o 
elements decoratius  

Pel que fa als resultats del 
concurs de cavalls, la 
Ramaderia de “La Sanera” 
de Bolvir ha estat la gran 
guanyadora del concurs en 

 l’imposar-se a fins a 4 categories diferents: primer premi en terçones; millor euga amb pollí, 
primer premi en quartons i millor ramaderia categoria “B”, a banda d’un segon premi en terçons  

Pere Ginesta, d’Age, es va fer amb el primer premi en terçons i sementals, Pere Tor també 
d’Age es va imposar en Sobranyes i Jordi Formentí de Talltorta en sobranys  

Cal remarcar que aquesta era la primera vegada que es jutjava aquesta categoria de 
sobranys i sobranyes on han participat els cavalls nascuts el 2016  

Finalment Josep Formentí, també de Talltorta, es va fer amb el primer premi a la millor ramaderia 
en categoria “A”  

Font: Ràdio Pirineus Fotografia: Emili Gimenez 
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SOCIETAT 

FESTES DE SANTA CECÍLIA I SANT CLIMENT 

Les Festes de Sta. Cecília i St. Climent 
congreguen cada any als veïns de Bolvir i això 
suposa moments de reunió divertits i de 
record. 

Al sopar de caçadors com és tradició es 
menja la peça caçada i ben cuinada per ells 
mateixos. En acabat va haver-hi espectacle i 
tots van poder gaudir de la bona música. 

L’endemà, pel dinar de la gent gran, es varen 
repetir moments d’alegria i benestar. A les 12h 
es va celebrar Missa a Talltorta, amb un fred a 
fora que feia tremolar. Tot seguit s’oferí un 
pica-pica als exteriors del Local Social de Sta. 
Cecília a modo de vermut que va obrí boca 
pel dinar que hi seguia. Entre converses 
agradables i somriures, i un cop acabat 
aquest preàmbul, es va entrar al Local on 
s’esperava un deliciós àpat a càrrec del 
Restaurant Cal Torru. 

Quan va acabar el dinar un Mag va venir a fer 
una actuació, que va ser tot un èxit, 
meravelles de la màgia que no deixà a ningú 
indiferent. 

Són aquests moments, de vida social, quan es 
gaudeix de l’entorn i de la gent, i és per això 
que l’Ajuntament gaudeix fent “poble”, fent 
“festa”, en definitiva, “fent Bolvir”. 

El pròxim any tornarem a celebrar aquestes 
festes i a trobar-nos amb aquelles persones en 
un  ambient festiu, que ens fan sentir a casa. 
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SOCIETAT 

EL COMIAT DEL MOSSÈN IGNASI NAVARRI 
 

Ens acomiadem de Mossèn Ignasi Navarri per la seva gran labor eucarística a Bolvir. Tanmateix 
volem donar  la benvinguda al nou Rector que s’encarregarà de la Parròquia del poble , 
Mossèn Xavi Parés, que celebrarà Missa  els dissabtes a les 19h a l’Ermita de la Torre del Remei, i 
els diumenges a les 12h a l’Església Sta. Cecília. 
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SOCIETAT 

BOLVIR REP EL 2ON GUARDÓ EN EL CONCURS  DE LA REVISTA 
“ADIOÓSCULTURAL” PEL MILLOR MONUMENT DE CEMENTIRIS 

Bolvir ha estat reconegut amb el Segon Premi de la Categoria al 
Millor Monument de Cementiris per la revista AdiósCultural 

 

El passat 26 de Novembre, Roser Caselles i Boix,  Regidora de 
Cultura de l’Ajuntament de Bolvir, va rebre a Madrid el segon 
premi que reconeix el Memorial del Cementiri de Bolvir, com a 
Millor Monument dins la seva categoria. 

 

“Adiós Cultural” convoca aquest concurs amb l’objectiu de reconèixer l’interès històric social, 
mediambiental, artístic i patrimonial dels cementiris i reivindicar-los com a llocs plens de vida i de 

record, per la gent que habità el poble. 
També persegueix conscienciar a la ciutadania de la importància del 
patrimoni que aquests recintes poden despertar com a recurs turístic. 
Recordem que Bolvir va inaugurar el passat 15 de Maig el nou Memorial 
del Cementiri, esdeveniment que va convocar a personalitats del Bisbat 
de la Seu d’Urgell, així com entitats polítiques de la regió i veïns del 
Municipi, que no dubtaren apropar-se a veure com el cementiri 
presentava una imatge nova i digne d’albergar els seus familiars. 

L’obra del Memorial, de Jordi Puig i Alexandre Puig, ambdós arquitectes de gran trajectòria 
professional ha volgut fer un homenatge a les restes centenàries de persones que es trobaven a 
l’antic cementiri, i es va dissenyar per aquest fi, un espai tancat que convida a la intimitat. Una 
entrada estreta que recrea un ambient de silenci i respecte per 
aquelles persones que vulguin visitar els seus familiars. La paret 
central és un mosaic impenetrable de làpides amb inscripcions, on 
gravats queden els noms, les dades i les dedicatòries escrites des del 
dol i l’amor dels familiars. I just davant d’aquest paisatge juxtaposat 
de records, i sobre el sol empedrat, s’alcen les creus de les antigues 
tombes, clavades en vertical que porten a una escena de 
recolliment. 
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CULTURA  

INAUGURACIÓ  AL MUSEU ESPAI CERETÀNIA DE LA NOVA EXPOSICIÓ  

“50 ANYS DE PINTURA” DE MIQUEL JASSANS 

El matí del dia 25 de Novembre, i 
coincidint amb les festes de Sta. Cecília 
i Sant Climent, el Museu va obrir les 
seves portes vestit de celebració.  

I es que tocava inaugurar l’obra que 
ens acompanyarà en els pròxims 
mesos;“50 anys de pintura”.  

Una obra excel·lent, pura, dinàmica, de 
pols oposats, realisme versus desig, 

especial i humanitzada.  

Pintures a l’oli que prenen vida, que 
surten dels marcs per emocionar-nos., per 
endinsar-se en la nostra pupila. 

La llum; un tema força destacable de 
tots i cadascú d’aquests quadres. La llum 
que s’infiltra entre les branques d’una 
migdiada, que reflecteix les fulles de les 
estacions, camins ben senyalats per 
aquestes puntes de llum, els troncs 
definits d’arbres desconeguts, les ombres 

que es desperten en escales, escales de 
racons de silenci, de pau. 

I és aleshores quan de sobte, apareix 
l’univers, en tota la seva essència, en tot el 
seu esplendor. El cosmos i la visió d’un 
home entranyable i polifacètic.  

Un geni que porta les seves obres en la 
mirada.  
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CULTURA 

EL CASTELLOT DE BOLVIR CELEBRA EL 17È CAP DE SETMANA IBÈRIC  

AL MUSEU ESPAI CERETÀNIA 

Els dies 14 i 15 d’Octubre el Museu Espai Ceretània de Bolvir, 
va obrir les seves portes per celebrar el 17è Cap de Setmana 
Ibèric, motiu pel qual van passar un centenar de persones al 
llarg de tota la jornada, que gaudiren de diverses activitats 
culturals.  

Una visita guiada el dissabte al 
matí va posar en marxa aquest 
esdeveniment. Un bon grup de 

persones van poder delitar-se amb un recorregut pel poblat, on 
s’explicaren les diferents fases d’ocupació i projectes urbanístics de 
cada assentament, així com els sistemes de defensa i emmurallat 
perimetral. 

A la tarda es presentaren les noves troballes del jaciment en la darrera campanya d’excavació, 
a càrrec de l’arqueòleg Adrià Cubo. Aquesta conferència va convidar als visitants a un passeig 
per la restauració de les peces que ens delecta aquest indret, i que condimenta la recerca 
arqueològica i històrica del Castellot. 
A continuació un tast de vins amb maridatge de formatges locals, 
que oferí el celler “El Refilat”, va posar el vel gastronòmic amb una 
visió recreativa, per ornamentar l’explicació de l’origen de la vinya, 
el seu conreu i producció vinícola a l’època antiga. 

Tot plegat enlluernà novament la passió per reconstruir el passat 
del Castellot, els orígens de Bolvir, la provinença de la Cerdanya i  
la història de Catalunya. 



 

     Núm. 41         Butlletí Informatiu      DESEMBRE 2017 

 

www.bolvir.cat 

 

10   10 

CULTURA  

 “SOM CULTURA”, EL PROGRAMA CULTURAL D’ESDEVENIMENTS DEL  

PATRONAT DE GIRONA COSTA BRAVA-PIRINEUS 

La Conferència de la Petjada d’Anníbal pel Castellot de Bolvir 

La conferència del dia 18 de Novembre va deixar clares les evidències del pas 
d'Anníbal per la Cerdanya i el Castellot de Bolvir. 

L'arqueòleg Jordi Morera va ser l'encarregat de donar veu a aquesta teoria 
cada cop més confirmada, amb una dissecció dels diversos indicis i els resultats 
de l'estudi analític, històric i científic sobre ells. 
Més endavant informarem del Congrés previst al voltant d'aquesta línia 

d'investigació. I de totes les novetats que hagin sortit al respecte. 

El 18 de Novembre Sant Climent de 
Talltorta va ser escenari de la ruta del 
“Passeig per l’art i l’engima de Bolvir”.  

Aquesta església del S. XVIII, amb 
revestiment de pintures barroques, és un 
reclam patrimonial pels amants de la 
història de l’art. I sempre desitgen les 
Jornades de visites guiades per poder 
conèixer de fons els orígens d’ella. 
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Bolvir aposta sempre per la  Cultura,  i després d’haver creat una 
germanor cultural amb la Vall d’Aosta, en va voler tenir mostra 
d’ella. 

Per aquest motiu i per la magnificència d’aquesta obra d’art, va 
decidir adquirir-la. Una escultura de mesures  48x54x31 a patir d’un 
tronc de Noguera esculpida l’any 2015. 

Una peça que forma part d’una gran col·lecció de figures que emanen a la vida rural de 
camp valldostana, que tan bé podria ser la vida de muntanya bolvirenca. 

Aquesta escultura roman a l’Ajuntament de Bolvir, i podeu visitar-la lliurement. 

Pere Borrell del Caso  (Puigcerdà 1835-
Barcelona 1910), és l’autor d’aquesta 
panoràmica exquisida de terres 
bolvirenques. 

“Un mestre de Pintors”, nascut a la 
Cerdanya, que s’inicia amb 14 anys i de manera autodidacta. Un geni increïble, que l’ha 
portat a exposar a llocs emblemàtics com el Museu del Prado. 

Gran part de la seva obra, representa la vida quotidiana i social dels habitants d’aquestes 
terres ceretanes. I la majoria d’aquests quadres estan fets amb un realisme que evoca a 
gairebé la visió fotogràfica. A través de la seva mirada historiadora i sociològica podem 
conèixer el nostre poble i els seus veïns cap a l’any 1892.  

Un oli de 200x120cm que destaca per la grandesa paisatgística, per la puresa de l’entorn verd 
i per la voluminositat del cel blau. 

La Casa del Poble, ha estat el lloc escollit per tenir-lo exposat, i  us convidem a tots a gaudir-
ne quan ens visiteu a l’Ajuntament. 

CULTURA 

Bolvir adquireix l’escultura “I Contrabbandieri” de Dorino 
Ouvrier, un artesà de la Vall d’Aosta 

Bolvir adquireix un quadre de 1892 
del l’autor Pere Borrell, que 
representa una panorámica del 
poble de Bolvir 
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HORARI : DIMARTS I DIVENDRES (no festius)  DE 17:00H A 
19:00H 
Pels préstecs de llibres serveixen carnets d’altres biblio-
teques. 

C/Estaragalls, 16 
17539 Bolvir 
608245092 

  

CULTURA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BOLVIR  
LES HOMILIES D’ORGANYÀ 

PROPOSTA DE LECTURA DES DE LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES DE LES 
COMARQUES GIRONINES  

Al web de la biblioteca les Homilíes 
d’Organyà de Bolvir, dins l’apartat 
Destaquem, es pot consultar la 
guia de lectura infantil i juvenil que 
proposa el grup CLER  per aquest 
Nadal 2017.  

l’adreça d’Internet és la següent : 

h t t p : / / w w w . b i b g i r o n a . c a t /
biblioteca/bolvir  

 

Les guies CLER  es basen en una 
acurada selecció de lectures per 
nens i adolescents, però també per 
als pares, mestres i educadors, feta 

pels bibliotecàris de les biblioteques infantils de les comarques gironines. Cada llibre se-
leccionat es classifica en una secció segons l’edat a qui va adreçat i el seu contingut. El 
seu objectiu es servir d'eina pel foment de la lectura. 

 

Allà mateix, hi trobareu el joc per Internet “En Biel i la Teca, a la biblioteca”, adreçat als 
infants del cicle d’educació infantil. El projecte va neixer amb la voluntat de coordinar 
l’escola i la biblioteca, i convida que les famílies s’hi incorporin. 
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CULTURA 

ESPAIS CULTURALS, ARTÍSTICS I HISTÒRICS A BOLVIR 

ESGLÉSIA 
ST. CLIMENT DE TALLTORTA 

 
Pintures barroques 

 
SERVEI MONEDER—1€ 

Enlluerna l’Església i gaudeix d’aquesta joia patrimonial a Bolvir. 

VISITES  

Visites guiades amb context històric, que us portaran a reviure 
una època d’art en tota la seva essència, pintures que parlen, 
que expressen, que expliquen història. 

Tots els dies, demanant prèviament visita al  972.895.001 
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CULTURA 

LES VISITES GUIADES AL MUSEU ESPAI CERETÀNIA 

A l’espai d’interpretació s’inicia la visita explicant la importància de l’orografia cerdana, 
posant l’accent en la importància de la singularitat de la comarca com a terra de pas 
transfronterer entre la Gàl·lia i Hispània. Tanmateix, també es fa esment de les possibles 
edificacions a Urtx i al Tossal de Baltarga, explicant el context dels tres assentaments i la 
relació entre els mateixos. Entre altres qüestions, es fa esment que la façana nord de la 
comarca conté or i que aquest procedeix fins al riu. 

Quant a la fase prehistòrica, s’explica de manera general i global les diferències entre el que 
es considera un període històric i un prehistòric, explicant-ne les característiques generals 

sense entrar en aspectes singulars de la comarca. 

S’enllaça seguidament amb la sedenterització dels 
pobles i les construccions dels primers poblats, així com 
a Cerdanya l’oppidum de Bolvir. S’explica la 
importància de les fonts clàssiques com Estrabó, doncs 
són aquestes les que fan una primera anàlisi de la 
geografia i els poblats ibers dels Pirineus. Tanmateix, tot 
es lliga amb l’explicació urbanística del poblat en 
època ibèrica, diferenciant les característiques 
urbanístiques civils i les militars, així com els sistemes 
d’emmagatzematge. 

Es procedeix a explicar l’època romana. Es pren 
especial atenció a fer diferenciar al visitant la Roma 
republicana en època del Castellot i la Roma imperial 
posterior, corresponent al període de Iulia Lybica. Així, 
es diferencien dues fases d’ocupació romana. Es 
contextualitza el visitant en el conflicte de la Segona 
Guerra Púnica, que permet explicar l’arribada de 
Roma a la península. També es procura fer menció de 
diferents anècdotes, com la de Sertori o Calví. Es 
procedeix després a explicar el motiu de 
l’abandonament de l’oppidum i es continua el relat 
històric amb l’arribada de la capitalitat a Llívia. 
Tanmateix, es contextualitza en el període de la 
Segona Guerra Civil entre Cèsar i Pompeu Magne. 

 

 

VISITES AL MUSEU ESPAI CERETÀNIA 

EL MUSEU ESPAI CERETANIA REP LA 
VISITA  D’ESTUDIANTS DE TURISME DE 
LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

Un grup d’estudiants  de la 
Universitat de Girona, van voler visitar 
Bolvir, doncs es tractava d’un lloc 
d’interès turístic petit i peculiar per la 
seva diversitat.  

Van visitar el poble, el Museu Espai 
Ceretània, l'Església St. Climent de 
Talltorta, la Torre del Remei i la seva 
ermita.  

Restant a l’espera del seu informe de 
conclusions, ens van poder avançar 
que Bolvir és un poble riquíssim en 
oferta turística, i que és dels pocs 
pobles a la Cerdanya que en fa 
tanta cura d’aquest aspecte. 
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CULTURA 

 

VISITES AL MUSEU ESPAI CERETÀNIA 

EL MUSEU ESPAI CERETANIA REP LA VISITA DEL 
BISBE DE PERPINYÀ I ELNA  

El passat 30 de setembre vam tenir el privilegi 
de rebre al  Monsenyor Norbert Turin Bisbe de 
Perpinyà i Elna i a Mossèn Christian Burillo. 

El seu desig era conèixer tan el poble com el 
Patrimoni històric i Cultural, així doncs va visitar  
el Museu Espai Ceretània i l’Església Sant 
Climent de Tallorta, lloc que li va agradar 
especialment. 

Va ser una persona entranyable i agraïda i ens 
va comunicar, que Bolvir era un poble amb 
uns recursos inesgotables de cultura i història.  

Alhora va donar la benedicció al poble. 

Esperem rebre una segona visita aviat. 

 

Quant a la fase medieval, s’explica 
resumidament el context històric i es 
procedeix a explicar l’urbanisme. 

Al mateix  jaciment, l’explicació es centra 
en l’urbanisme. La visita ara ja no seguirà 
una línia cronològica, doncs s’explicarà a 
partir del recorregut físic marcat, 
explicant, en la mesura del possible, totes i 
cadascuna de les edificacions, així com 
remodelacions en cada període si es 
dóna el cas. Sobretot, la façana sud del 
jaciment, la més treballada i on es 
conserva la muralla ibèrica, s’explica amb 
deteniment els canvis soferts durant el 
període romà, entre els quals destaquen 
la nova entrada monumental i les torres, el 
cos de guàrdia o bastió, el taller i altres. 
També, abans de la visita al jaciment, 
s’explica la diferència de les tipologies 
constructives entre les diferents èpoques: 
l’enllosat de pissarra romà, l’opus 
spicatum medieval i les roques de riu, 
grans i arrodonides típiques de les 
primeres construccions. 
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AGENDA D’ACTIVITATS CULTURAL 

       

24 – des. 25 –26 des. 27 – des. 28 – des. 29 – des. 30 – des. 31 – des. 

 11h – 14h 

 
TANCAT 

11h – 14h 11h – 14h 11h – 14h 11h – 14h 
16H-18H 

11h – 14h 
 16H-18H 16H-18H 16H-18H 

1 – gen. 2 – gen. 3 – gen. 4 – gen. 5 – gen. 6 – gen. 7 – gen. 

TANCAT 11h – 14h 11h – 14h 11h – 14h 
16H-18H 

11h – 14h 

 
TANCAT 11h – 14h 

 16H-18H 16H-18H  

HORARI NADAL DEL  
MUSEU ESPAI CERETÀNIA 
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MEDI AMBIENT 

 

IX SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS I EL PRIMER  
MERCAT D’OBJECTES DE SEGONA MÀ  PER RECICLAR 

Era la primera vegada que s'accionava un mercat a Bolvir. No mercat convencional. Un 
d'objectes de segona mà. Un per reciclar, Un per prevenir els Residus. 
Bolvir sempre procura apostar per la sostenibilitat, per l'ecosistema, per la cura mediambiental. 
I  a q u e s t  c o p  n o  p o d i a  s e r  m e n y s . 
L'AMPA de l'Escola Sta. Cecília hi va participar directa i activament. Coincidint amb la 

Cursa BBT ESCOLAR, es van convocar a famílies, esportistes i curiosos. 
Els estands que ja veníem anunciant feia dies, van ser tot un èxit: el 
de les joguines solidàries, el de Game Over, l'Hospital de Ninos, el de 
d o n a r  u n a  n o v a  v i d a ,  i  e l  d ' I n s p i r a ' t . 
En cadascun d'ells vam trobar objectes de tota mena, i per tots els 
públics, però les joguines, els jocs, i equipaments d'esquí, van ser dels 

que més van abundar. I és que els nens, per petits que siguin, són realment brillants en tot el 
que suposi solidaritat i protegir el seu petit planeta. 
Per tant, ja que els tenim a prop, a aquests nois i 
noies, d'una manera o altra, hem de contagiar-nos 
d'aquesta actitud pro activa i regeneradora per 
consolidar la nostra consciència sobre la necessitat 
de prevenir el consum innecessari de coses. 
Us animem a tots, i us agraïm la col·laboració per 
seguir amb aquesta labor tan important per tots 
nosaltres. 

SOM-HI! #BOLVIRAMICRECICLATGE 
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ACTUALITAT 

REFERÈNDUM 1 D’OCTUBRE PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA 

RESULTAT DE VOTS A BOLVIR 
 
 
El resultat  fou de 266 vots SI 4 vots 
NO i 4 vots EN BLANC 
 
La votació es var fer a l’Escola 
Municipal i per primera vegada 
varen poder votar les persones 
d’altres Municipis ja que es va fer 
servir el cens universal 

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat 

espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament 

indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, 

serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la 

democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 

Avui sortim al carrer per condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada 

per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats 

que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia.  

MANIFEST DE L’ALCALDE LLEGIT EL 2 D’OCTUBRE 
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ACTUALITAT 

 
Els més de 800 ferits registrats, dos d’ells en estat molt greu, i les imatges d’agressions, repressió 

sense contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit. Una actuació dictada per un 

govern de l’Estat, que n’és el responsable últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències.  

Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels més de 

2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, i una especial 

menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i fortalesa exercint el dret a 

vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que volia votar i no caient en la 

provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota un estat de setge i por, són el reflex 

d’una societat madura, pacífica i plenament democràtica. Un reconeixement a tots els 

votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i alcaldesses, electes locals i treballadors públics que 

van fer possible que aquest diumenge es pogués votar. 

Avui i aquí exigim i demanem el suport de les institucions europees i de la comunitat 

internacional que no pot continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya 

no ha passat res. Les imatges del que ahir vam viure estan a tots els mitjans internacionals i 

sobre la taula de totes les cancelleries.   Ha quedat clar que els catalans tenim dret a decidir 

el nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat reprimir, sense èxit, la voluntat del poble català. 

Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem fidels al 

compromís de la gent i a allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i 

Parlament de Catalunya. 

Ens volien agenollats i ens han trobat drets, ens volien atemorits i ens han trobat valents, ens 

volien dividits i ens ha trobat units. 

Hem votat. Hem dit ben alt al món que la repressió no podrà callar la nostra voluntat. La 

democràcia sempre guanyarà la violència. 

MANIFEST DE L’ALCALDE LLEGIT EL 2 D’OCTUBRE 
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LA VALL D’AOSTA RECOLZA EL REFERÈNDUM DE CATALUNYA 

ACTUALITAT 

La Regió de la Vall d’Aosta, i més concretament el seu Consiglio Règional, va enviar un 
comunicat recolzant la iniciativa de motivar un procés separatista.  

Hi ha una relació estreta entre l’Ajuntament de Bolvir i la Vall d’Aosta, reforçada amb la 
creació d’una germanor cultural, que es fa solidificar amb la rebuda de les escultures 
d’origen, que van ser exposades al Museu Espai Ceretània des del passat mes de maig fins a 
finals d’octubre. 

Des d’aquí agraïm aquesta col·laboració en la defensa de les llibertats d’un país que 
únicament vol decidir sobre el seu futur. 
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ACTUALITAT 

PROPERES ELECCIONS 21-D AL PARLAMENT DE CATALUYA 

El pròxim dia 21 de Desembre, se celebren les eleccions al 
Parlament de Catalunya. A continuació resolem preguntes en 
el cas d’existir dubtes. 
 
PREGUNTES FREQÜENTS 
És obligatori votar? 
No. Ningú no pot ser obligat ni coaccionat, sota cap pretext, 
en l'exercici del seu dret de vot; tampoc pot ser coaccionat a 
revelar el sentit del seu vot. 
 Qui pot votar? 
Poden votar amb caràcter general tots els ciutadans majors de 
18 anys residents a Catalunya. També els que viuen fora del 

país i s’han inscrit al Consolat espanyol al CERA (Cens Espanyols Residents Absents). 
Qui no pot votar amb caràcter general? 
No tenen dret de vot: 
a)     Els condemnats per sentència ferma a la pena de privació del dret de sufragi. 
b)     Els declarats incapaços en virtut de sentència judicial ferma, sempre que aquesta darrera 
declari expressament la incapacitat per a l'exercici del dret de sufragi. 
c)      Els internats en un hospital psiquiàtric amb autorització judicial, durant el període que duri 
el seu internament, sempre que en l'autorització el jutge declari expressament la incapacitat 
per a l'exercici del dret de sufragi. 
 
CONSELLS 
-En cas de canvi de domicili, consultar a la targeta censal, el municipi on es podrà exercir el 
dret a vot. El cens es va tancar el 30 de juliol de 2017. 

-En cas d’estar de viatge el dia 21 de desembre, és possible el vot per correu, però cal sol·licitar
-ho abans del 11/12/2017. 

El dia 3 d’octubre i amb motiu de l’aturada general convocada per manifestar-se en contra 
de les actuacions per part de la Policia en el Referèndum de l’1 d’Octubre, l’Ajuntament de 
Bolvir, va decidir adherir-se a aquesta denúncia pública. 

ATURADA GENERAL EL 3 D’OCTUBRE 2017 
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MANIFEST LLEGIT EL 17 D’OCTUBRE DAVANT DE L’AJUNTAMENT DE BOLVIR, PER 
DENUNCIAR ELS EMPRESONAMENTS DEL PRESIDENT DE L’ANC JORDI SANCHEZ I EL 

PRESIDENT D’OMINUM CULTURAL JORDI CUIXART 

ACTUALITAT 

Les nostres idees sempre seran lliures, la 
llibertat no es compra ni es ven, ni es 
negocia, ni es demana, la llibertat 
s’exerceix com el més preuat tresor 
que hi ha sobre la terra. Les idees no 
tenen un camí marcat, ni amo, ni 
senyor. Les idees són la llibertat més 
gran que tenen els homes i les dones 
del segle XXI després de lluites 
incansables de persones anònimes, de 
col·lectius socials, fins i tot de guerres... 
Avui, per sort, estan protegides en tots 
els tractats internacionals. No hi ha 
estat democràtic al món que jutgi les 
idees i menys encara que les 

empresoni. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi les urnes, el vot, la decisió 
democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat 
d’expressió. No hi ha estat democràtic al món que censuri els mitjans de comunicació, que 
dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació. No hi ha estat 
democràtic al món que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. No hi ha estat 
democràtic al món que vulneri la PAU. No hi és. Altra cosa, té un altre nom que no és 
DEMOCRÀCIA. Ahir l'Estat espanyol va tornar a creuar una línia vermella en qualsevol 
democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar els presidents d'Òmnium Cultural i de 
l'Assemblea Nacional Catalana per manifestar-se pacíficament i donar veu al poble posa en 
greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978. 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que 
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice 
d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura. 
Jordi Sànchez no ha comès cap delicte. Jordi Cuixart no ha comès cap delicte. Si 
empresonen els dos Jordis, ens empresonen a tots.  
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ACTUALITAT 

Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar, 
crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen 
dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. No ho permetrem i no ho aconseguiran. 
Som un sol poble unit i conjurat per blindar la democràcia i la llibertat. Encara no han entès que 
això no va de noms propis. Aquest procés neix del poble i així seguirà sent. El mandat democràtic 
de l'1 d'octubre és inapel·lable i més vigent que mai. Per tot plegat, avui i aquí volem deixar clar 
que les mesures decretades per l'Audiència Nacional espanyola no només són injustes sinó que 
també són il·legals. Per tant, demanem la llibertat immediata de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. No 
demanem clemència. Exigim justícia. La nostra resposta serà, com sempre, serena, ferma, 
pacífica i democràtica. Europa no pot continuar donant l’esquena a Catalunya davant accions 
pròpies d’una dictadura i la privació de llibertat a causa de les idees de tot un poble. Des d’ahir, 
a la Unió Europea hi ha presos polítics! Davant la vulneració flagrant dels principals fonaments 
d’un estat de dret, la manca de separació de poders i per tal de garantir les llibertats bàsiques 
dels catalans, fem una crida a tots els organismes internacionals: Ho diem ben alt i ben clar. HELP 
CATALONIA! I recordem, avui més que mai, el nostre estimat Salvador Espriu quan deia: Els homes 
no poden ser si no són lliures. Que sàpiga Sepharad que no podrem mai ser si no som lliures. Visca 
Catalunya Lliure!  
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ANALÍTIQUES I RESULTATS 

 

RESULTATS ANALÍTIQUES AIGUA POTABLE 

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 del 
dipòsit de Bolvir, qualifiquen l’aigua com a “Apta per al consum humà”.  
Al dipòsit de Talltorta, segons les darreres analítiques també està qualificada 
com a  “Apta per consum humà” 

Qualsevol veí pot entrar al Sitcap on hi ha penjades totes les 
analítiques  
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ANALÍTIQUES I RESULTATS 

RESULTATS ANALÍTIQUES AIGUA POTABLE 

CONTENIDORS DE RECOLLIDA D’OLI 

RECICLAR L’OLI VEGETAL 

UN LITRE D’OLI CONTAMINA 1.000 LITRES 
D’AIGUA 

L’oli s’enganxa i se solidifica als 
desguassos de les cases i els embussa, el 
que arriba a la depuradora i als rius 
forma una pel·lícula molt difícil i costosa 
d’eliminar. 

 

BOLVIR AMB EL 
MEDI AMBIENT 

D i p o s i t e u 
ampolles de 
plàstic o pots 
de vidre ben 
t a n c a t s  a 
l’interior. L'oli 
vegetal usat es 
transformarà en 
BIODIÈSEL, un 
combustible 100% biodegradable. 

 

Si el container està ple aviseu: 

AJUNTAMENT DE BOLVIR - 972-895001 – 
bolvir@bolvir.cat 

SERFRAN CERDANYA S.L. - 972-892135 - 
serfran@serfran.com 
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FES LA TEVA CISTELLA DE NADAL A LA BOTIGA 
DE L’ELVIRA  I EL FORN DE BOLVIR! 

Productes de tota mena, per tots els gustos ! 

A la botiga de l’Elvira de Bolvir, hi podeu trobar tot el que 
necessiteu per fer una bona Panera de Nadal..I és que 
aquestes dates són de presents, de detalls.. 

Sovint ens oblidem, que els productes alimentaris també 
són molt bona opció com a regal de Nadal o Reis. 

Un bon torró, un bon vi o cava, uns dolços, uns bombons, unes sopes o cremes, embotits  o 
formatges de la Cerdanya... 

També heu de pensar en tot l’assortiment de pa i postres que teniu al forn.. 

Consulteu els  seus horar i s 
d’obertura tan de la botiga com 
del forn i no us quedeu sense el 
millor pa de llenya de la Cerdanya! 

 

GASTRONOMIA 

DINAR I SOPARS DE NADAL 
A Bolvir teniu restaurants per anar a celebrar qualsevol data nadalenca. 

Llocs on podeu tastar la cuina catalana, 
d’autor, tradicional, de qualsevol estil i amb 
productes de proximitat. 

Recordeu reservar sempre, i també recordeu 
conduir amb prudència un cop sortiu dels 
establiments. 

Hem de tenir present que aquests dies són 
per passar-los en família, envoltats de gent 
especial. Així doncs gaudir de la 
Gastronomia Ceretana! 
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GASTRONOMIA 

 

LA PAELLA PEL 
MÀNEC 

1 Kg de Trumfes del 
Pirineu 

1/2 Kg de Col Kale 

2 Alls 

1 Kg de Cansalada 

i una mica de pa-

INGREDIENTS 

Ja tenim aquí l'hivern, les primeres neus han cobert els prats i 
els horts comencen a estar glaçats. Ara ès el temps 
perfecte per collir i degustar els primers Trinxats de 
Cerdanya, un plat tradicional i arrelat a la Comarca, amb 
mil i una versions. Existeixen tants Trinxats com a paladars. 
Avui fem un trinxat clàssic i tradicional, tal qual com ho 
feien les nostres padrines. 
Començarem per netejar mot bé les fulles de col mentre 
posem una cassola amb aigua i un polsim de sal al foc, 
quant arrenqui el bull afegirem les cols. Mentrestant 
pelarem les trumfes i les tallarem a daus les quals afegirem a 
la cassola amb la col quasi als vint minuts de bullir. 
Un cop ho tenim tot plegat al foc ho deixarem coure fins 
que la trumfa sigui tova. 
En una paella amb una mica d'oli d'oliva saltejarem els alls, 
procurant que no es cremin ja que l'oli podria quedar 
amargant, els retirem i no els aprofitarem, només volem 
aprofitar el gust. Fregim la cansalada que haurem tallat a 
tires segons el gust de cadascú, un cop enrossides i 
cruixents les retirem. 
 
Colem el Trinxat i un cop ben escorregut el regarem amb 
una mica del oli de fregir la rosta (no tot). 
I ara és el moment de fer braç i passar tota la col i trumfa 
per un pasapurés o amb una 
forquilla per els més valents. Això ja quasi ho tenim. 
 
Agafem una paella que no s'enganxi, sobre tot, li posarem 
una mica del greix de fer la rosta i el Trinxat, el qual 
enrosirem per fora , volta i volta. Cruixent per fora i melós 
per dins. Decorem amb la rosta i opcionalment amb uns 
talls de botifarra negra saltejada. 
Que tingueu molt bona cuina. 
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EDUCACIÓ 

TREBALL EN EQUIP PER REMODELAR EL PATI DE 
L’ESCOLA DE BOLVIR 
 
El passat 22 d’octubre de 2017, les famílies i els mestres 
de l’escola Santa Cecília de Bolvir, van anar al col·legi a 
transformar el pati.  L’alumnat del centre volien jocs nous 
perquè sempre jugaven al mateix i van demanar ajuda a 
les mares, pares i mestres.  Tots ells/es es van posar 
d’acord per venir el mateix dia i van pensar i dibuixar un 
plànol amb les mesures i els jocs que hi hauria.  Tothom 
va portar materials, eines i menjar per passar la 
jornada.  A mesura que 
arribaven  es posaven a treballar utilitzant materials 
reutilitzats com fustes, tubs, xarxes, claus, rodes, etc. 
Al migdia les famílies van fer una paella d’arròs pels 
adults i uns macarrons per als infants. Més tard van 
enllestir la feina, van berenar i van endreçar. 
L’endemà a les 11 del matí, l’hora de l’esbarjo, els nens i 
nenes van estrenar els jocs amb molta alegria i 

satisfacció de la feina feta. 
  

Article fet pels/per les alumnes de l’Escola Santa Cecília 
de Bolvir. 
Poden consultar més informació al NODEs de l’escola 
http://agora.xtec.cat/escsantaceciliabolvir/general/
treball-en-equip-per-remodelar-el-pati-de-lescola-de-
bolvir-2/ 
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EDUCACIÓ 

 

 22 DESEMBRE: ULTIM DIA DE 
CLASSE DEL 1º TRIMESTRE , FINS EL 
DIA  8 DE GENER 

21 DESMEBRE : QUE DEGUT A LES 
ELECCIONS AL  PARLAMENT NO HI 
HAURÀ CLASSES  LECTIVES 

FESTA DE NADAL    PER NADAL TOTS ELS NES I NENES CATALANES 

       FAN CAGAR EL TIO A CASA SEVA! 

“Caga tió ametlles i torró 
no caguis arengades  
que són massa salades  
caga torrons 
que són més bons.  
Caga tió’ ametlles i torró 
si no vols cagar , et donaré un cop de bastó 
Caga tió!  

Una tradició catalana que fa feliços a tots 
els nens i adults que mirem! 

Per això a la Llar i l’Escola de Bolvir ja es 
preparen per aquesta festeta festassa que 
tindran ells a porta tancada, però que ben 
segur ens ho explicaran amb alegria a la 
sortida de l’escola! 
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EDUCACIÓ 

Poema de l’hivern 

Ja arriba l’hivern 

Tot ell va vestit; 

De neu i de glaç 

De boira i de nit 

 

Jo em poso l’abric 

I vaig ben tapat; 

No vull esternuts 

No vull refredats! 

 

PINTA’M! 

El dia 30 de Desembre a les 17h, hi ha prevista 
l’arribada del Patge Real d’Orient al Poliesportiu de 
Bolvir. 

Està esperant que tots els nens de la Cerdanya i de fora, 
s’apropin per explicar com s’han portat enguany, i per 
entregar la carta dels desitjos i regals que demanen als 
tres Reis Mags d’Orient. 
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EDUCACIÓ 

PINTA’M! 
Poema de Nadal 

El sol brilla 

El cel és blau 

Tot és alegria 

El dia de Nadal 

 

Doneu-me pollastre 

Doneu-me turrons 

Fem xerinol·la 

I cantem cançons! 

 

 

Passa a buscar la teva carta als Reis Mags 
per l’Ajuntament..a més tindràs una altra 
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OCI I ESPORT 

QUOTES DE POLIESPORTIU 

 Q U O T E S  D E  S O C I  R E S I D E N T S  N O  R E S I D E N T S  

F A M I L I A R  1 8 0 , 0 0 € / a n y  3 6 0 , 0 0 € / a n y  

F A M I L I A R  C A P  D E  S E T M A N A  1 2 0 , 0 0 € / a n y  2 4 0 , 0 0 € / a n y  

J U B I L A T  3 6 , 0 0 € / a n y  7 2 , 0 0 € / a n y  

I N D I V I D U A L  1 2 0 , 0 0 € / a n y  2 4 0 , 0 0 € / a n y  

M A T R Í C U L A  1 5 , 0 0 €  3 0 , 0 0 €  

POLIESPORTIU 

T A R I F E S   

D ’ A C C É S   

A L  P O L I E S P O R T I U  

I N F  A D U  

C a p s  d e   

s e t m a n a  i   

f e s t i u s  

1 , 5 0 €  2 , 0 0 €  

E n t r a d a  m í n i m a  
a c o m p a n y a n t    1 , 0 0 €  

LA PELU DE BOLVIR 
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L’AGENDA DE NADAL 
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ACTIVITATS  DE NADAL 

Com tots els anys, per les dates nadalenques i com ja va sent tradició, a Bolvir té lloc la Quina 
de la Marató de TV3. 

Tota la recaptació  rebuda, en aquella jornada festiva i distreta, va directament  per  la 
coneguda Marató de TV3 que enguany  està motivada i dirigida pel foment de la investigació 
de les Malalties Infeccioses.  

En el proper butlletí municipal, us informarem sobre l’import de la recaptació total d’aquell 
vespre, que tant de bo desitgem sigui una quantitat solidària. 

LA QUINA DE NADAL 
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 ACTIVITATS DE NADAL 

RECORDEU QUE  
TENI U 
RESTAURANTS 
BONÍSSIMS A 
BOLVIR ON 
MENJAR 
PRODUCTES DE 
PROXIMITAT I 
CUINA 
CERETANA! 

RECORDEU QUE  
AL MUSEU ESPAI 

CERETANIA HI HA 
L’EXPOSICIÓ DE 

“50 ANYS DE 
PINTURA” DE 

MIQUEL JASSANS  
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TRANSPORT 

HORARIS DE BUS SEU D’URGELL-BOLVIR-PUIGCERDÀ 

SEU URGELL PUIGCERDÀ 

PUIGCERDÀ-SEU URGELL 
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TRANSPORT 

HORARI DE BUS BLANC-PISTES LA MOLINA-LA MASSELLA 

VOLS PUJAR A PISTES? AGAFA EL BUS BLANC! 

Si vols pujar a esquiar però no tens com anar-hi o 
vols estalviar-te agafar el vehicle propi, tens la 
opció del BUS BLANC. 

Consulta els horaris i Punts de Sortida i Arribada! 
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TELÈFONS I  ADRECES D’INTERÈS 

HOTELS – RESTAURANTS – TURISME RURAL 

AGROTURISME MAS D’ARAVÓ Mas d’Aravó 679 788 130 masdaravo@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 sandragarriga@hotmail.com 

RESTAURANT CAL TORRU Camí Ral, 13 972 896040 restaurant@caltorru.cat 

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 

RITO ARGENTINO A TALLTORTA 

(GRUPS CONCERTATS) 

Molí de la Farga, 
4 

653 642 148 www.ritoargentino.com 

monillo2001@hotmail.com 

TELÈFONS I ADRECES D’INTERÈS 

EMPRESES I COMERÇOS DEL  MUNICIPI 

CENTRE MUSHING Camí dels Clots 616 893 503 www.lazarosteam.blogspot.com 

DISSENY GRÀFIC  i IL.LUSTRACIÓ Camp de l’Areny, 
2 

610 735 740 marcmones@gmail.com  
www.marcmones.com 

FORN DE BOLVIR Plaça Major, 1 972895 072   
FUSTERIA FRANCESC TURET Guils, s/n 972 141 351   
FUSTERIA JOAN CANAL Ctra. Seu 

d’Urgell,11 
972 895 177 forjasegundodecora-

cio@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, 15 649 015 614   
QUEVIURES ELVIRA Agustí Manaut, 11 637 213763   
RUCS I AVENTURES la Molina de Bolvir 646 625559 rucsiaventures@gmail.com 

TAXI BOLVIR Ral, 5 639374 924   
VINS REFILAT Agustí Manaut, 9 609 333 413 info@refilat.com 
REAL CLUB DE GOLF CERDANYA Plaça del Golf, 1 972 141 408 info@rcgcerdanya.com 

mailto:masdaravo@gmail.com�
mailto:info@torredelremei.com�
http://www.ritoargentino.com�
mailto:marcmones@gmail.com�
http://www.lazarosteam.com/�
mailto:forjasegundodecoracio@yahoo.es�
mailto:forjasegundodecoracio@yahoo.es�
mailto:forjasegundodecoracio@yahoo.es�
mailto:forjasegundodecoracio@yahoo.es�
mailto:cortes.3@telefonica.net�
mailto:info@rcgcerdanya.com�
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INFORMACIÓ DE CONTACTE 

 URGENCIES 

BOMBERS I POLICIA GENCAT 112 

URGÈNCIES MÈDIQUES 112 

EMERGÈNCIES AJUNTAMENT 608 245 094 

MUSEU ESPAI CERETÀNIA 972 895 192 
LLAR D’INFANTS L’ORENETA 664 568 899 

ESCOLA SANTA CECÍLIA 972 895 055 

FECSA AVARIES 902 760 706 

HOSPITAL DE PUIGCERDÀ 

HOSPITAL TRANSFRONTERER 

972 880 150 

972 657 777 
MOSSOS D’ESQUADRA 972 881 060 

RENFE 902 240 202 

XARXES SOCIALS i MÓN DIGITAL 

@AJUNTAMENTBOLVIR 

@EspaiCeretaniaB 

 

 

AJUNTAMENT DE  
BOLVIR 

Carrer de la 

 Font 2 

17539 Bolvir 

 972.89.50.01 

 

WWW.BOLVIR.CAT 

BOLVIR@BOLVIR.CAT 

BOLVIR 

Portal de participació 
ciutandana de Bolvir 

Entra i connecta’t! 

  

              @AJUNTAMENTDEBOLVIR    

             

                   AJUNTAMENT DE BOLVIR 

               EPONA 

               ESPAI CERETANIA 

                    

  

TELÈFONS I ADRECES D’INTERÈS 

https://twitter.com/EspaiCeretaniaB�
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	LA	CONTRA	DE	BOLVIR	

També ha estat partícip amb activitats 
dirigides a persones amb discapacitat, 
oferint passejos, fet que el va portar a 
entrenar a dues persones amb 
minusvàlides, i presentar-les en una 
carrera tan prestigiosa com Pirena-nova 
forma de vida. 

L’Ajuntament de Bolvir esponsoritza 
aquest equip, i reconeix el mèrit d’aquest 
esportista d’elit fincat a Bolvir. 

Per tant des del poble donem 
l’enhorabona per aquesta nova victòria i 
l'encoratgem a seguir aconseguint nous 
reptes i èxits sobre la neu i amb els seus 
grans companys de curses! 
 
 
Si voleu seguir la pista: 
http://lazarosteam.blogspot.com.es/ 
Foto: Lazaro’s team Blog 

LAZARO’S TEAM ÉS CAMPIÓ MUNDIAL DE 
MÚIXING 

Lázaro Martínez Sonsona , musher de 
Lazaro’s Team, rep la medalla de bronze 
al campionat del món de Terra  de 
múixing amb gossos nòrdics en la 
modalitat d’esprint de la WSA a Itàlia, a la 
setmana següent a Polònia es va celebrar 
el campionat del món IFFS en el qual va 
aconseguir l’or.  Va viure la seva primera 

carrera a USA als anys 80, i d’allà ja va 
endur-se els seus primers dos huskies Boni i 
Sack, als que van unir-se Ato i Baiae. 

La seva dedicació i tenacitat  l’ha portat 
a competir a la Lliga Catalana, i més tard 
a campionats d’Espanya, Andorra fins a 
un nivell internacional. 

El seu dia a dia transcorre en una 
caravana amb els seus gossos, i el múixing 
diu, “és una filosofia de vida”. 
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