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D esprés d’un hivern duríssim, com feia anys que no s’havia 
vist,  i que ha portat una temporada d’esquí perfecte però també 
problemes pel manteniment de carrers i de mobilitat, estem a les 
portes de la primavera!! 
 
La situació política segueix  travada, amb l’aplicació del 155 
estem intervinguts pel govern espanyol i les negociacions per la 
constitució d’un nou govern no avancen per la intervenció de 
l’estat central i de la justícia  espanyola. 
 
Anem treballant en la millora del municipi, la fonamentació dels 
porxos de Cal Fanxico avança lentament per la meteorologia. En 
el darrer Ple es van aprovar nous projectes urbanístics: la segona 
fase de rehabilitació dels porxos i del cobert, la construcció de 
4  habitatges de protecció oficial al carrer Alcalde Bonet, i la 
millora de l’accés a la carrerada del torrent dels Estanys amb la 
substitució del primer pont que s’obstrueix amb qualsevol 
vinguda d’aigües (actuació subvencionada per la Generalitat de 
Catalunya). 

La Junta de Govern 
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LOCAL 

EXECUCIÓ DE LA 1A. FASE DE REHABILITACIÓ I 

AMPLIACIÓ DELS PORXOS DE CAL FANXICO  

Iniciades les obres el passat 24 d’octubre, i una vegada es va 
finalitzar el moviment de terres, durant el mes de desembre es va 
realitzar la primera part de la fonamentació situada al costat llevant 
de la parcel·la. 
 
El fet que gener i febrer hagin estat un parell de mesos amb intenses 

nevades i baixes temperatures, ha provocat tenir l’obra aturada varis 

dies. Tot i això, jornades que la climatologia ha permès treballar, s’han continuat realitzant tasques de 

fonamentació i execució de murs de formigó, realitzant el corresponent control de qualitat que verifica 

el correcte estat en que es troba el material. 

La previsió de les pròximes feines a realitzar és la finalització de la fonamentació i murs de contenció de 

tot l’àmbit d’actuació i posteriorment, l’inici de construcció dels forjats prefabricats. 

PROJECTE DE LA 2A. FASE DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DELS PORXOS DE CAL 

FANXICO  

Paral·lelament a les obres de la primera fase de la rehabilitació i ampliació dels porxos de Cal Fanxico, 

s’ha anat treballant amb la redacció del projecte de la segona fase amb l’objectiu de tenir continuïtat en 

el global de l’obra. Els treballs a executar correspondran a: 

 Façanes, fusteria exterior i envidriaments. 

 Divisòries interiors, revestiments, enrajolats, pintures i paviments. 

 Instal·lacions. 

Per tant, s’executaran la totalitat de les obres que manquen 

per tal d’acabar tot l’edifici dels “Porxos de Cal Fanxico” 

d’acord amb la seva immediata utilització. 

El passat divendres 9 de març, el Ple Municipal va aprovar el 

projecte i en breu s’iniciarà el procediment de licitació de 

l’obra per tal que es puguin presentar ofertes econòmiques 

per a la seva adjudicació. A l’e-tauler de la web de 

l’ajuntament podeu consultar el projecte (veure ubicació a la 

pag. 36 d’aquest informatiu). 

OBRES DELS PORXOS DE CAL FANXICO 
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La carrerada del Torrent dels Estanys és un camí del terme de Bolvir situat entre el camí de Sant Jaume i 

el Riu Segre. Concretament, s’inicia en el pont que creua el propi torrent situat al carrer del Beç i 

finalitza una mica més al sud de la Molina de Bolvir. Aquest camí, discorre sempre per la zona de 

servitud del Torrent dels Estanys, que té una extensa conca vessant, iniciant-se des de l’estació d’esquí 

nòrdic de Guils-Fontanera i té la desembocadura al riu Segre. 

El camí dona accés a finques emplaçades a un i altre costat del torrent. Disposa d’un total de 5 passos 

sobre el Torrent, formats cada un per 3 

canonades de formigó, excepte el de la finca 

situada més al sud, que forma un gual sense 

canonades. 

El problema que tot sovint pateix la 

Carrerada del Torrent dels Estanys és que les 

pluges torrencials comporten que hi hagin 

molts arrossegalls (a més a més d’àrids, 

troncs i branques, així com plàstics i altres 

residus) que es queden atrapats entre les parets 

de les canonades i transformen els passos 

es en petites preses, provocant que l’aigua 

sobresurti del torrent i provoqui erosions 

importants i pèrdua de la regularitat del camí, a part del perill important que pot provocar que cotxes 

siguin arrossegats. 

Per evitar aquesta problemàtica, s’ha redactat un projecte que planteja evitar que hi hagi tants passos 

sobre el Torrent dels Estanys i simplificar-los en només dos, que disposin de dimensions adequades al 

cabal líquid i arrossegalls que transporta el torrent. Per això, entre aquests dos nous ponts, s’habilitarà 

un nou camí d’uns 3 metres d’amplada al marge dret del Torrent, amb un sol sentit de circulació, 

obtenint així un camí unidireccional per cada costat del barranc. 

A més, s’aprofitarà per fer un arranjament de la superfície del camí actual i s’incorporaran 

senyalitzacions verticals per tal d’assenyalar els sentits únics de circulació en el tram de camí desdoblat 

pels dos marges del Torrent. 

En breu s’iniciaran les obres de construcció, adjudicades a l’empresa RIPOLL OLIVERES S.L. 

LOCAL 

DOS NOUS PONTS A LA CARRERADA                                                

DEL TORRENT DELS ESTANYS 
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LOCAL 

  
SUBVENCIONS PÚBLIQUES 
REBUDES A L’AJUNTAMENT 
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
Subvenció cobrada 01/02/2018 
per la construcció del nou dipòsit 
d’aigua potable 
Import concedit: 12.240,43€ 
 
DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Subvenció cobrada 29/01/2018 
pel funcionament de la llar d’infants 
“L’Oreneta” 
Import concedit: 17.500,00€ 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA – 
DPT. DE JUSTÍCIA 
Subvenció cobrada 28/12/2017 
pel funcionament del Jutjat de Pau de 
Bolvir 
Import concedit: 700,00€ 
 
DIPSALUT 
Subvenció cobrada 25/01/2018 
per paliar les despeses per solucionar la 
terbolesa del pou de Talltorta. 
Import concedit: 2.381,64€ 

L’AJUNTAMENT DE BOLVIR FINALITZA 

LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN NOU 

DIPÒSIT D’AIGUA POTABLE 

L’Ajuntament de Bolvir ha promogut la construcció 

d’un nou dipòsit d’aigua potable, de 1.250m³ de 

capacitat. 

Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’anar assumint la gestió 

d’abastament d’aigua potable del municipi,  actualment 

calia considerar el bon desenvolupament en els darrers 

anys dels sectors residencials de Sallens i dels LLosers, i 

també tenir en compte les noves urbanitzacions de les 

Esplanes i el PPU-BOL-1, i del sector econòmic PPU-BOL-2. 

En aquest context, es feia imprescindible l’augment de 

capacitat d’emmagatzematge d’aigua complementària a 

l’existent. 

Anteriorment, la capacitat dels dipòsits existents era de 530 

m³, repartits en tres dipòsits de 350, 150 i 30m³ 

respectivament. El més petit i antic d’ells estava molt 

deteriorat i calia clausurar-lo, fet que suposava passar a 

disposar només de 500m³. Per tant, aquest plantejament 

d’incrementar capacitat ha suposat obtenir un total de 1.750 

m³, amb unes instal·lacions concentrades en un mateix 

espai situat per sobre de la sèquia de la Solana. 

A més, aprofitant aquesta intervenció també s’ha pogut 

millorar un tram del camí de l’Aigua, obtenint així un nou 

traçat paral·lel a la sèquia, que fa encara més agradable 

aquest recorregut.  

El projecte ha estat redactat per l’enginyer de camins, 

canals i ports, el sr. Joan Gurrera Lluch, i les obres han estat 

executades durant els mesos de setembre, octubre, 

novembre i desembre, per l’empresa Artífex 

Infraestructuras S.L., amb un pressupost d’adjudicació de 

279.510€. 
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SOCIETAT 

LES QUINES DE NADAL 

LA QUINA DE LA MARATÓ DE TV3 

RECULL A BOLVIR 1.500€ 

Volem agrair als 200 assistents i participants, 

que vareu col·laborar amb la Quina de Bolvir 

del passat 16 de desembre, destinada a la 

Marató de TV3,  pels 1.500€ recollits i que 

ajudaran a col·laborar en els projectes de 

recerca. 

Des del 1992 La Marató de TV3 recapta fons per 

sensibilitzar la societat i impulsar la investigació 

biomèdica sobre les malalties tractades en el 

programa. Enguany ha anat dirigida a les 

malalties infeccioses, i en total s’han rebut 

7.215.676€ 

L’Ajuntament convida a seguir amb aquesta 

projecció solidària necessària a la societat actual. 

L’ÈXIT DE LA QUINA DE L’AMPA DE 

L’ESCOLA STA. CECÍLIA 

L’AMPA de l’Escola Sta. Cecília va congregar  a 

famílies senceres, a la seva Gran Quina de 

Nadal, celebrada el 8 de Desembre. Un 

esdeveniment  que acull als petits, grans i veïns 

del poble  i que  transcorre com  a una jornada  

de preparació  festiva a les dates Nadalenques. 

Abans de donar el tret de sortida a la  

tradicional “cantada de números”, els nens van 

poder gaudir fent manualitats, pintant-se cares, i 

fent tot tipus d’activitats lúdiques que els 

entretingueren tota la tarda. 

Un cop asseguts, participaren també amb la 

Quina, una reunió divertida, una excusa per 

passar una bona estona, tot recaptant més de 

2.000€. Gràcies a tots per participar!!! 
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SOCIETAT 

NAIXEMENTS 

Benvinguda Mar  Benvingut Axel  

Benvingut Jan  Benvinguda Lola  

Lamentem les defuncions de la Sra. Ma del Sol Borràs Albó, que va tenir lloc el 15 de Març a Barcelona, i de  la 

Sra. Josefa Vidal Barrinat (Josefina de Cal Pebre) que va tenir lloc a Puigcerdà el 24 de Març.  

Acompanyem a les famílies en el dol d’aquests moments. Descansin en pau. 

DEFUNCIONS 

Donem la benvinguda a la Mar Gispert Pous, la Lola Cabós Blanch, el Jan Formentí Ramos, i l’Axel Jordà 

Carmona. 

Des de l’Ajuntament volem desitjar-vos que inicieu aquesta vida amb felicitat plena i que la compartiu 

amb els vostres pares i família. De ben segur heu estat per a ells, el regal més bonic. 
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CULTURA 

CONÈIXER EL CONTE DEL PETIT PRÍNCEP 

Activitat a la biblioteca les Homilies d’Organyà de 
Bolvir 
Dia: 28 de maig a les 15:30h 
Lectura i exposició a càrrec d’Assumpta Mercader 
(narradora, actriu i titellaire) 
 
El Petit Príncep ha viatjat fins a la terra i ha conegut 
un pilot enmig del desert. Junts parlen de moltes 
coses: del petit planeta on viu, dels asteroides que ha 
visitat i del que ha descobert a la terra. 
El Petit Príncep explica que cal netejar els volcans i 
arrencar els baobabs, sabeu per què? També ha 
demanat que li dibuixin un xai, en voleu conèixer la 
història? I la flor, què fa tot el dia sola? I la guineu, 
què vol dir amb això de “domesticar”? Junts 
resoldrem aquestes qüestions i parlarem d’aquest 

famós llibre, de l’amistat i de les coses que són realment importants. 

Objectius 
Conèixer el llibre El Petit Príncep, un clàssic de la literatura universal. Parlar de valors tan 
importants com l’amistat, la solidaritat o la llibertat. Ajudar, a través dels contes, a descobrir el 
simbolisme del llibre i a entendre’l. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL LES HOMILIES D’ORGANYÀ 

HORARI : DIMARTS I DIVENDRES (no festius)  
DE 17:00H A 19:00H 

Pels préstecs de llibres serveixen carnets d’altres 
biblioteques. 

C/Estaragalls, 16 

17539 Bolvir 

608245092 

biblioteca@bolvir.cat     

http://www.bibgirona.cat/biblioteca/bolvir  
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CULTURA 

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 expressen, que expliquen història 

Tots els dies, demanant prèviament visita al  972.895.001 

PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL 

L'exposició temporal del 

Museu Espai Ceretània que 

ha rebut més de 300 

visitants. Un recull de l’obra del pintor polifacètic 

Miquel Jassans. La mostra de tota una vida dedicada 

a plasmar bellesa en art.  
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CULTURA 

 

T A L L E R  D E 

RECERCA D’OR  

Recuperació d’or 

amb la tècnica de 

les  ba tees  i 

m a n u a l i t a t 

d’orfebreria. 

Pels més petits, 

també farem una 

petita manualitat 

d’orfebreria amb 

m a t e r i a l s 

a r t e s a n a l s  i 

pintura, per recrear 

els abaloris amb els 

que es vestien els 

íbers i els romans  

T A L L E R  D E 

NUMISMÀTICA 

En aquest taller us 

introduirem al món 

de la numismàtica 

i  ensenyarem 

quines són les 

diferents tècniques 

de restauració que 

els arqueòlegs 

apliquem a les 

m o n e d e s  i / o 

objectes metàl·lics 

per a la seva 

c lass i f i cac ió  i 

preservació  

ACTIVITATS CULTURALS ESPECIAL SETMANA SANTA 
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CULTURA 

El passat 3 de gener de 2018, després de 

contemplar que les pedres de la façana de la 

Capella de la Mare de Déu de l’Esperança a Bolvir, 

no coincidien en estil i disposició, al estar 

soterrades per l’antic cementiri, varem procedir  

extraure’n una d’elles per analitzar el motiu i si 

aquest fet amagava algun objecte. 

Hi havia 4 pedres o blocs de pedra col·locats a la façana nord-est de la capella 

on el del mig semblava no estar falcat dins la resta de la paret, sinó que semblava que fos de posar i de 

treure, amb un orifici al mig on hi havia encastat una mica de plom, tot 

assenyalava que pogués amagar alguna cosa d’època medieval. 

Després d’uns dies mirant-nos-ho, vam procedir a moure la pedra, amb 

il·lusió de que pogués sortir algun objecte medieval, al treure-la va aparèixer 

un forat que va endins on sembla que hi hagi una tomba medieval buida 

sense restes. La tomba (o cavitat) es situa dins/sota la paret original de 

l’església i està allà des de la seva construcció al 1347 o un pèl abans ja que la 

paret i la capella en general, descansen sobre la cavitat.   

                                                  Marc Carol 

TROBALLA A LA CAPELLA DE L’ESPERANÇA 

L’any 2015 va tenir lloc el Primer Congrés ArqueoPyrenae, una trobada de 

l’arqueologia pirinenca que va néixer amb vocació de transversalitat, en 

l'estudi de l'època antiga als Pirineus. Aquesta primera  primera edició es va  

dedicar a analitzar l’explotació dels recursos en els Pirineus Orientals al 

llarg del període antic, i va posar de manifest la riquesa i diversitat de 

metodologies d’estudi i disciplines científiques dedicades a analitzar aquest 

aspecte fonamental de les societats històriques. 

El cap de setmana del 19-20 d’Octubre d’aquest any 2018 hi ha prevista la 

celebració d’Arqueopyreane II, amb el transfons dels indicis i confirmacions 

científiques que avalen el pas d’Anníbal pels Pirineus. La presentació oficial 

d’aquest Congrés serà el 12 de maig, coincidint les Festes Majors de Bolvir. 

ARQUEPYRENAE II: CONGRÉS  INTERNACIONAL 

D’ARQUEOLOGIA PIRINEICA 
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El dia 23 de març de 2018, a les 16.30h 

al Palau Regional de la Vall d’Aosta i 

a les 18h a l'església de Saint-Laurent 

s’inaugura la trobada  "Vall d'Aosta, Catalunya, pobles 

germans" i l'exposició d'Ernest Altés "Escultures". La 

conferència serà presentada pels presidents de la regió, 

Laurent Vierin i del Consell Joël Farcoz,  moderada pel 

secretari general de SAVT Guido Corniolo, i comptarà 

amb la presència del membre del Parlament de 

Catalunya Francesc Viaplana  i l’Alcalde de Bolvir 

Bartomeu Baqué. 

Ernest Altés viu i treballa a la vall  

cerdana, on escultura les seves obres 

amb materials com pedra, ferro i, més 

recentment, vidre. També a Aosta 

presentarà per primera vegada les 

creacions realitzades en vidre. Fruit de la seva acurada 

observació del món, la talla Altés s'oposa a la força i la 

inconsistència, buit i ple coneixement humà, natural i 

es refereix a la realitat de la matèria. 

Aquestes iniciatives són el resultat d'una sinergia 

institucional i artística rendible 

establerta el 2017 entre Catalunya i la 

Vall d'Aosta, que va portar els escultors 

de fusta Dorino Ouvrier i Guido 

Diémoz per presentar els seus primers 

treballs en el Museu de Bolvir i després 

al Museu de la Vida Rural de l'Espluga 

de Francolí. 

Al la contraportada d'aquest informatiu hi trobareu una 

entrevista al reconegut escultor, on aprofundim en la 

seva professió i vocació d’artista. 

CULTURA 

La commemoració, aprovada pel 

Parlament Europeu i el Consell 

d’Europa el 17 de maig de 2017, vol 

sensibilitzar la societat sobre la 

història i els valors europeus, reforçar un 

sentiment d’identitat comú i posar en valor les 

possibilitats que ofereix el nostre patrimoni 

cultural per al desenvolupament de la societat. 

El patrimoni cultural abasta recursos del passat en 

moltes formes i aspectes: monuments i jaciments, 

paisatges, festes i tradicions, coneixements 

transferits i expressions de la creativitat humana, 

així com col·leccions conservades i gestionades per 

museus, biblioteques i arxius.  

Un llegat del passat que ens permet mirar el nostre 

futur, amb un inqüestionable valor educatiu, un 

considerable potencial econòmic i una gran 

dimensió de cooperació internacional.  

Arrel de que el Consell d’Europa 

designés el 2018 com l’Any del 

Patrimoni Cultural, amb la 

voluntat de donar valor a 

l’herència artística i patrimonial del continent.  

l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de 

Catalunya i el Patronat de Turisme Costa Brava 

Girona de la Diputació de Girona han declarat el 

2018 Any del Turisme Cultural. 

La Costa Brava i el Pirineu de Girona són la 

destinació ideal per al visitant que busca entrar en 

contacte amb un territori amb una càrrega 

identitària marcada i que, alhora, valora 

l’intercanvi d’impressions amb els locals així com 

poder compartir-hi espais quotidians. 

BOLVIR S’ADHEREIX I 
CELEBRA L’ ANY DE TURISME 
CULTURAL I PATRIMONI 
EUROPEU 

BOLVIR PRESENT A LA 
INAGURACIÓ D’ “ESCULTURES” 
D’ERNEST ALTÉS A LA VALL 
D’AOSTA 
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CULTURA 

L’AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE CASTELLAR DEL 
VALLÉS VISITA BOLVIR 

 El passat 14 de març, 50 persones de l’Aula d’Extensió 

Universitària de  Castellar del Vallès, van arribar a Bolvir amb 

una ruta dissenyada per conèixer el Patrimoni Històric i 

Cultural del poble i el seus entorns. 

Aquesta associació sòcio-cultural sense afany de lucre, que té 

per objectiu la promoció i difusió de la cultura, a nivell 

universitari, entre la gent gran, mitjançant conferències i altres 

activitats complementàries., va interessar-se en les restes 

arqueològiques del Castellot, i  vam oferir-los una sortida per 

conèixer  Bolvir i els seus llocs emblemàtics. 

Van arribar cap a les 10h al Museu Espai Ceretània, on els 

esperava el Dr. Oriol Olesti, Director del Projecte 

Arqueològic del Castellot. Allà van poder gaudir d’una visita 

guiada per tot el Centre d’Interpretació i el Jaciment 

arqueològic, tot meravellats per les vistes que l’envoltaven.  

Abans de marxar, i mentre observaven els quadres de Miquel 

Jassans de la sala d’exposicions, van  fer un tast de la mostra 

de productes gastronòmics de la comarca que els van 

preparar; formatges del Molí de Ger i de la Vall de Meranges, 

acompanyats del pa de llenya del Forn de Bolvir. 

La següent parada va ser l'Església de Sta Cecília, on van rebre una explicació sobre els orígens, la seva 

estructura, context arquitectònic -sense oblidar la descripció del 

retaule romànic que es troba avui dia exposat al Museu d’Art 

Nacional de Catalunya-, i la contemplació del Retaule Gòtic de 

la Capella de l'Esperança,a la que van anar tot seguit.  

Després d’un dinar deliciós i ben agraït a les Heures d’en 

Dídac, van anar tot passejant fins arribar a l'Església de Sant 

Climent de Talltorta, on la seva riquesa de frescos van captivar-

los per complert, decidits finalment a tornar en una altra ocasió 

acompanyats per familiars i amics! 
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CULTURA 

ETS CREATIU? 
T’AGRADA DISSENYAR? 
T’AGRADEN ELS REPTES? 
TENS ENTRE 10 I 20 ANYS I ETS DE BOLVIR? 
 
Presenta’t al concurs “DISSENYA EL CARTELL DE 
LA FESTA MAJOR DE BOLVIR 2018” que organitza 
la Comissió de Festes. 

Termini de Presentació: 10 d’abril 

Entrega de Premis: 15 Maig 

Consulta bases de concurs a www.bolvir.cat 

Hi haurà 5 premiats..pots ser un d’ells! 

SIGUES VALENT, 

SIGUES CREATIU,  

AGAFA EL LLAPIS I ESCRIU! 

 

L’Ajuntament de Bolvir i la Biblioteca Municipal 
Homilíes d'Organyà,  convoquen el concurs “Els 

contes em fan pensar” de literatura infantil i 
juvenil,de 3 a 14 anys 

 
Termini de Presentació: 13 d’abril 

Entrega de Premis: 24 d’Abril a les 18h 

Consulta bases de concurs a www.bolvir.cat 

CONCURSOS CULTURALS PER JOVES I NENS 
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ACTUALITAT 

BOLVIR REP RECONEIXEMENT PER LA IMPLANTACIÓ DE GESTIÓ 

ELECTRÒNICA ENS ELS TRÀMITS PER CIUTADANS I EMPRESES 

El dia 21 de març, Bolvir va rebre el reconeixement de la 
mà del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya 
per la  implantació i l’ús dels serveis  d’administració 
electrònica oferts a ciutadans i empreses. Bolvir així 
queda en el TOP10 en la categoria dels pobles de fins a 
500 habitants, amb la  disposició de seguir mantenint 
aquest protocol de conscienciació entre els habitants 
(veure pàgina 36 d’aquest informatiu de tràmits on-line a 
www.bolvir.cat)) 

El Congrés de Govern Digital Local ha estat el marc escollit per celebrar el lliurament dels 
Reconeixements d’Administració Electrònica, uns guardons que entrega l’AOC i que premien els 
ajuntaments i consells comarcals que destaquen en la implantació de l’Administració digital a les seves 
organitzacions. 

L’acte de lliurament dels premis es va celebrar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB) i va comptar amb la presència dels premiats. Els Reconeixements d’Administració Electrònica 
s’atorguen en base a uns indicadors objectius que proposa l’AOC analitzant les webs dels ens locals i l’ús 
dels serveis de l’AOC. Amb les dades recollides es crea el “Mapa d’administració electrònica”, una 
iniciativa singular, tant a nivell estatal com europeu, que permet avaluar amb rigor el grau d’implantació 
i ús dels serveis públics digitals als ajuntaments catalans. 

Els guardons diferencien 7 categories 
d’acord amb el nombre d’habitants 
de cada ens: 

 d’1 a 500 habitants 

 de 501 a 1.000 habitants 

 de 1.001 a 5.000 habitants 

 de 5.001 a 20.000 habitants 

 de 20.001 a 50.000 habitants 

 més de 50.000 habitants 

 consells comarcals 
 
MOLTES GRÀCIES A TOTS PER LA 
VOSTRA IMPLICACIÓ!! 
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ACTUALITAT 

ENS GUARDONATS 
 

De 1 a 500 habitants 
Ajuntament de Vallclara 
Ajuntament de Tírvia 
Ajuntament de Foradada 
Ajuntament de Caseres 
Ajuntament de Bolvir 
Ajuntament de Vall de Cardós 
Ajuntament de l'Estany 
Ajuntament de Riudaura 
Ajuntament de Maià de Montcal 
Ajuntament de la Tallada d'Empordà 
Ajuntament de Preixens 
 
De 501 a 1.000 habitants 
Ajuntament de Penelles 
Ajuntament de Vilagrassa 
Ajuntament de Barberà de la Conca 
Ajuntament de Pont de Molins 
Ajuntament d'Oristà 
Ajuntament de Belianes 
Ajuntament de Castellolí 
Ajuntament de Sant Feliu Sasserra 
Ajuntament de Tortellà 
Ajuntament de Sant Jaume de Llierca 
Ajuntament de Ribera d'Urgellet 
Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys 
 
De 1.001 a 5.000 habitants: 
Ajuntament de Santa Maria d'Oló 
Ajuntament de la Vall de Bianya 
Ajuntament de les Preses 
Ajuntament de Callús 
Ajuntament d'Aitona 
Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons 
Ajuntament de Gurb 
Ajuntament de Sant Joan les Fonts 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
Ajuntament de Breda 
 
 
 
 

De 5.001 a 20.000 habitants 
Ajuntament de Celrà 
Ajuntament de Tremp 
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
Ajuntament de Santpedor 
Ajuntament de Viladecavalls 
Ajuntament de Masquefa 
Ajuntament de Llinars del Vallès 
Ajuntament de Torroella de Montgrí 
Ajuntament de Torelló 
Ajuntament de Roses 
 
De 20.001 a 50.000 habitants 
Ajuntament de Manlleu 
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
Ajuntament del Masnou 
Ajuntament de Palafrugell 
Ajuntament de Castellar del Vallès 
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
Ajuntament de Salou 
Ajuntament de Salt 
Ajuntament de Cambrils 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
Ajuntament de Gavà 
 
Més de 50.000 habitants 
Ajuntament de Mollet del Vallès 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
Ajuntament de Granollers 
Ajuntament del Prat de Llobregat 
Ajuntament de Manresa 
Ajuntament de Girona 
Ajuntament de Mataró 
Ajuntament de Tarragona 
Ajuntament de Terrassa 
Ajuntament de Badalona 
Ajuntament de Barcelona 
 
Consells Comarcals 
Consell Comarcal de la Terra Alta 
Consell Comarcal de les Garrigues 
Consell Comarcal de la Garrotxa 
Consell Comarcal d'Osona   
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ACTUALITAT 

GRAN PARTICIPACIÓ EN LES VOTACIONS PER DECIDIR ELS 
GRUPS QUE TOCARAN AL CONCERT JOVE B! DE BOLVIR DE 
L’ESTIU 

Ja tenim els dos grups definitius que tocaran el proper 4 

d’Agost al Concert Jove B! DE BOLVIR amb motiu de la 

Festa de l’Estiu que se celebra a Bolvir any rere any. 

I es que el portal CIVICITI va ser l’encarregat de publicar 

una enquesta en els que hi havia diverses opcions per triar. 

Una iniciativa que volia donar la veu als veïns, i públic en 

general, per triar el seu grup preferit i fer-los partícips de 

les festes populars. Finalment, amb més de 100 votacions,  el grup de rock català triat per amenitzar 

aquest concert serà el conegut com a  ITACA BAND, després de l’obertura del mateix a càrrec del grup 

teloner NURIA GRAHAM. 

Volem agrair a tots els participants aquesta implicació, que ajuda a 

que des de l’Ajuntament de Bolvir vulguem promocionar la delegació 

al poble d’algunes decisions de caire festiu i popular. 

Estem segurs que aquesta aposta musical tornarà a ser tot un èxit. I és 

que el B!DE BOLVIR, un concert ja fiançat en l’agenda d’oci de 

Bolvir, s’ha convertit en un esdeveniment reconegut a la comarca 

ceretana.  
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ACTUALITAT 

ANALÍTIQUES AIGUA POTABLE BOLVIR 
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HEMEROTECA 

ROGER GIMENEZ RAFOLS 

VIURE ALS PIRINEUS EL PAÍS 

REGIÓ7 
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HEMEROTECA 

REVISTA DE GIRONA REGIO7 

EL PUNT 

CADENA PIRINEUS 

PANXIG PIRINEUS-ESPECIAL HIVERN  
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RECICLATGE 

INICIATIVES MUNICIPALS DE RECICLATGE 

CONTENIDORS DE RECOLLIDA D’OLI 

RECICLEM L’OLI VEGETAL 

1L d’oli contamina 1.000litres ‘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. 

Instruccions 

>>Dipositeu ampolles de plàstic o pots de 

vidre ben tancats 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 

SERVEI DE RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS 
Dia de recollida: DIMARTS 

Què cal fer? 

1- Trucar a l’Ajuntament com a mínim 24 hores 

abans de la recollida (972.895.001 – 08:00 a 15:00) 

2- Deixar els trastos davant la porta la nit abans 

(no entrem a buscar-los dins de casa) 

Si necessiteu consultar més informació al 

respecte poseu-vos en contacteu amb l’A-

Ajuntament al 972.895.001 o bé envieu un e-

mail a bolvir@bolvir.cat 

CONTENIDOR DE ROBA 
USADA 
Instruccions 

>>Dipositeu les peces de roba 

o sabates a l’interior d’aquests 

contenidors. 

Càritas és la responsable de la 

recollida d’aquest material que 

distribueix un cop després per 

aquells centres on sigui necessari. 

Agraïm la vostra solidaritat 
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MEDI AMBIENT 

BOLVIR REP EL RECONEIXEMENT DE L’AGÈNCIA CATALANA 
DE RESIDUS I DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PER LA 
SEVA INTERVENCIÓ AMB EL MERCAT DE 2º MÀ D’OBJECTES 
RECICLATS I EL FOMENT DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE 

Bolvir consolida  el seu compromís amb 

l’Ecologisme i la Sostenibilitat del 

Planeta, amb la participació a la Setmana 

Europea de la Prevenció de Residus i la 

Setmana de la Mobilitat. 

P e r  a q u e s t e s  c a m p a n y e s  d e 

sensibilització i altres accions ha rebut el 

reconeixement de l’Agència Catalana de 

Residus amb un Diploma que agreix la 

participació per contribuir a mantenir 

net l’entorn i del Ministerio  de 

Agricultura y Pesca Alimentación y Medio 

Ambiente, per la implicació i el foment de 

la mobilitat sostenible. 

 

Recordem que fa un mesos Bolvir va ser 

protagonista també al rebre 3 Flors 

d’Honor de menció especial per part de 

l’Entitat de les Viles Florides. Fet pel 

qual va rebre una nina com a mostra de  

gratitud per “Fer 

crèixer el verd a 

Catalunya”.  Un 

reconeixement a la 

tasca de municipis per 

millorar l’ espai urbà. 
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HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC (HUT) 

TURISME 

 

 

 

 

 

 

 

Rucs i Aventures obre una nova etapa a partir del 

mes d’abril, amb una aposta diferent i innovadora 

ASINOTERÀPIA O  TERÀPIA ASSITIDA AMB 

RUCS; una pràctica eqüestre en el que l’animal 

actua com a animal co-terapeuta  per infants i 

gent de la tercera edat. 

També per Setmana Santa, ofereixen activitats 

especials per nens, com la cerca d’ous de Pasqua, 

les passejades sobre un ruc o la visita a la seva 

granja plena d’animals. 

www.rucsiaventures.com  Tel. 646.625.559 

Els habitatges d’ús turístic són aquells oferts sencers pel seu 

propietari, directa o indirectament a tercers, a canvi d'un preu, per 

períodes de temps iguals o inferiors a 31 dies.  

En el cas de Bolvir hi ha un llistat d’aquest tipus d’habitatge que 

podeu consultar a la nostra pàgina web www.bolvir.cat. 

Per a més informació sobre tràmits o com donar d’alta un habitatge 

d’aquestes característiques entreu a la pàgina de la Generalitat www.establimentsturistics.gencat.cat. 

Una alternativa molt interessant a les altres propostes d’allotjament convencionals. 
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AGENDA D’ACTIVITATS TRIMESTRAL 

MARÇ 

Poliesportiu Setmana Santa 

Del 24 de Març a l’1 d’Abril obert tots els dies de 17-20:00h. 

Llit elàstic fins el 30 de Març 

31 Març: Torneig 3X3 Futsal 12-19:00h  Preu: 3€  Socis:Gratuït  Categories:Prebenjamí a Juvenil 

Museu Espai Ceretània Setmana Santa 

30 i 31 de Març; 16-19h Tallers d’Arqueologia i Numismàtica. Més informació contactar 

ABRIL 

Dia 14  

 17-20:00h Torneig de Futbolí al Poliesportiu -  De 6-+18 anys  - Preu 3€ - Premi per parella 

Dia 23 

 Venta de roses i llibres de segona mà -  A 4 camins. Organitza: AMPA Escola Sta. Cecília 

Dia 24 

 18:00h Entrega de premis del Concurs Literari i lectura de les obre premiades 

Dia 27 

 15:00h Jocs florals a l’Escola Sta. Cecília. Berenar i Festa. Organitzat amb l’AMPA. 

Dia 28 

 17:30-20h Taller de Teles al Poliesportiu -  Obert a totes les edats -  Preu 1€  Socis gratuït 

MAIG 

Dia 12  

 15:30h Presentació Llibre d’Actes d’ArquePyrenae 2015 al Museu Espai Ceretània 

              Presentació ArquePyrenae 2018 

              Conferència “El pas de Cèsar per la Cerdanya” per O.Olesti.  Marxa Cartaginesa 

 22:00h Concert + Ball Intèrpret:  Hotel Cochambre  al Poliesportiu de Bolvir 

Dia 13 

 10:00h Inflables i Passejades en rucs davant Poliesportiu 

 18:00h Obra de Teatre al Local Social Sta. Cecília  

Dia 14 

 15:00h Xerrada sobre la Campanya Divulgativa legionel·losi i aigües sanitàries al Local Social          
 16:00h Festa Zer al Poliesportiu Municipal  

Dia 15 

 11:30h Processó i Missa a l’Església Santa Cecília 

 13:30h Sardanes a la Plaça Major  

 14:00h Dinar Popular. Entrega de premis del  concurs “Dissenya el cartell de la Festa Major” 

 17:30h Concert + Ball Intèrpret: Orquestra Selvatana  

Dia 26 

 17-20h Jornada d’Esports Col·lectius al Poliesportiu -De  7-16 anys- Preu 2€  Socis gratuït 

Dia 28 

 15:30h Lectura i exposició del conte El petit Princep a càrrec d’Assumpta Mercader. Biblioteca  
  Municipal 
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GASTRONOMIA 
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GASTRONOMIA 

 

LA PAELLA PEL 

MÀNEC 

INGREDIENTS 

Ingredients per a 4 persones 

 2 magrets d’ànec – 250gr de poma 

granny smith – 250gm de 

maduixes – vinagre de Mòdena (1 

tassa de cafè) – 1 branca de 

canyella – 25gr de sucre moreno - 

Oli d’oliva verge - Sal i pebre  

Elaboració 
 
 Tallar les pomes i les maduixes a dauets petits d’uns 

2cm aproximadament 
 Posar-los dins d’una paella en fred. Afegir el sucre, 

la canyella i el vinagre de Mòdena i cuinar-ho tot 
junt a foc lent, vigilant que no s’enganxi (el secret 
del chutney es que es quedin els dauets de fruita 
sencers però cuits) 

 Tot seguit, agafarem el magret i el marcarem a la 
paella per la part del greix.  

 Una vegada marcat, amb el mateix oli de l’ànec, 
anar-li tirant per sobre la carn, molt a poc a poc fins 
que quedi mitjanament cuit.  

 Per emplatar col·locarem una mica de chutney al 

plat fen una mica de llit i tot seguit i posarem el 

magret tallat a tires ben posat a sobre. Salpimentar i 

que vagi de gust. 
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Amb aquest butlletí us volem explicar 

breument algunes coses que hem fet, 

els alumnes d’infantil i de primària, a 

l’escola. 

Abans de res, dir-vos que el mes de 

desembre abans d’acabar les classes, va 

venir en Jaume, de la botiga Màgia de Tinta, a fer un taller de jocs de taula a 

la classe de Mitjans – grans. Com ens havíem portat molt bé, també ens va visitar el Patge Reial, qui va 

recollir les cartes de totes les nenes i nens del centre. I sabeu què? El mes de gener, els Reis Mags d’Orient ens 

van deixar un regal a cada classe!!! 

●Els alumnes d’Infantil i Cicle Inicial, 

des del projecte d’aula, han fet una 

sortida. Han anat a  visitar la granja del 

Guillermo que està al Mas Aransó, al 

costat de l’escola. Hem vist cavalls, 

vaques, un toro, la burra Nicolasa,  

pollastres, conills… Hem passejat per 

l’era i hem pogut donar menjar a alguns 

animals. Moltes gràcies als pares del Guillermo per la bona acollida. Hem après i ens ho hem passat molt bé!  

●A la classe d’infantil aprenem de moltes maneres i ens encanta experimentar! Així que hem fet experiments 

de flotabilitat, el globus que menja confeti (electricitat estàtica) i molts més! 

●Enguany els alumnes de primària,  estem 

fent un projecte telecol·laboratiu de 

plàstica, s’anomena CADÀVERS 

EXQUISITS i durarà tot el curs. Aquest 

treball està a dins de Projectes amb 

Espurn@ i és una iniciativa de l’ICE de la 

UAB. 

EDUCACIÓ 
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EDUCACIÓ 

 

El cadàver exquisit és un joc inventat 

pels surrealistes consistent en 

la creació i invenció col·lectiva. Us 

agrada dibuixar? Voleu imaginar 

personatge i paisatge inimaginables? 

Què us semblaria compartir-ho amb 

algú que ni coneixeu? I si entre tots 

d o s  i n v e n t é s s i u  u n a  c o s a 

espectacular? Sorprenent? Això és el que feien els surrealistes! 

A partir d’aquesta premisa ens hem posat a investigar i a veure que era el surrealisme, ens hem presentat 

mitjançant un video al SITES  i finalment  ens hem posat a dibuixar! 

Us seguirem informant!  

●Ja fa uns mesos que el projecte de primària va avançant amb els interessos dels infants. Així que s’ha anat 

aprofundint en diferents preguntes. Després de viatjar per tots els continents, els alumnes de la classe dels 

mitjans-grans, volien saber com era abans la Terra. 

Així que va sortir el dubte de com es pot saber que PANGEA existía, si abans no hi havia càmeres, móbils…? 

Després de buscar informació, també van escriure una carta a un geòleg i el van convidar a venir a l’escola. 

Volem agrair al Sr. Josep Maria Isern la seva aportació i col·laboració en el projecte d’aula. 

●El passat 30 de gener vam celebrar el dia de la Pau escolar. Aquella setmana els alumnes d’infantil van 

escoltar un conte, van pintar un colom i van parlar de la Pau. Els alumnes de primària varen treballar el text 

de la cançó “PARLA”, van escriure un 

sentiment i/o desig de PAU i el van 

compartir amb els seus companys. Tots 

junts van cantar la cançó “Parla” i “El 

món seria“. 

Per l’escola és important promoure el 

dia de la PAU com a valor i que es 

reflexi tot l’any! 
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EDUCACIÓ 

●I com cada any,  hem celebrat la Rostita juntament amb l’escola bressol. Tot i que 

feia molt fred, vam sortir el dijous gras, a demanar Rostita, i amb tot el que varem 

recollir es va fer el I PRIMER BERENAR POPULAR amb totes les famílies i la gent 

del poble. 

Gràcies als veïns de Bolvir per obrir-nos les portes de casa 

seva i per mantenir viva aquesta tradició tan arrelada. També volem agrair a totes 

les famílies la seva presència i a l’AMPA  la seva col·laboració! 

Si voleu més informació sobre l’escola, poseu al GOOGLE: NODES BOLVIR, i 

podreu visitar el nostre bloc de centre. 

Equip de Mestres, Escola Santa Cecília de Bolvir 

El passat 30 de desembre l'AMPA de l'escola Santa Cecília va organitzar una tarda de Jocs Rurals i 

Tradicionals al Poliesportiu de Bolvir. Els participants van poder gaudir de diferents jocs “dels de tota la 

vida” com ara les bitlles de fusta, encertar a col·locar la cua d'un ase sense veure-hi, estirar la corda, jocs 

de punteria i habilitat, amb globus, el tres en ratlla, les curses de sacs i algun altre joc més, a més de 

disposar d'uns fantàstics llits elàstics i d’una barra de bar amb possibilitat de berenar allà mateix. A 

mitja tarda hi va haver l'esperada visita del Patge Reial amb gran acollida de tots els nens i nenes. 

Cal agrair a l'Ajuntament de Bolvir la cessió del poliesportiu, va ser el local 

perfecte per la gran afluència de gent que va assistir a aquesta primera 

proposta de passar una tarda fent jocs en família. 

L’Ampa també vol agrair tota la gent que hi va participar, estem molts 

contents de la realització d’aquest esdeveniment, i esperem poder repetir 

l’any vinent. 

Moltes gràcies-Ampa- Escola Santa Cecília de Bolvir 

DATES DE LA PREINSCRIPCIÓ PEL CURS 2018-19 

Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents: 

- Del 13 al 24 d'abril, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària 

obligatòria. 
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Aquest trimestre  ha arribat ben carregat de sorpreses!!! 

En primer lloc, el Rei Carnestoltes ens ha visitat i ordenat que assistim a 

l’escola durant una setmana amb pentinats d’allò més divertits, amb cares 

pintades d’animals ferotges i caps disfressats de pirates... I, finalment, ha 

arribat el dia de sortir a demanar la Rostita pel poble. Per suportar els graus 

negatius que marcava el termòmetre, el  Restaurant la Solana, ens va preparar 

un bon esmorzar per entrar en calor.  

Volem agrair a tots els veïns i veïnes i a l’ajuntament de Bolvir que ens van donar els aliments per fer el 

berenar popular del darrer dia de carnestoltes.  

Nosaltres també teníem una sorpresa preparada per tots ells, ens vam 

convertir en una gran tribu d’Indis! 

La segona sorpresa ha estat l’arribada de la 

Vella Quaresma a l’escola. La vam pintar amb 

guixos i la vam penjar a la paret., d’aquesta 

manera, cada divendres li tallem una cama i 

alguna llaminadura ens porta! 

Durant aquests mesos hem estat observant, parlant i treballant l’hivern. Aquests 

dies hem experimentat amb la neu I ens ho hem passat d’allò més bé! 

A més a més us volem explicar que ja hem iniciat el projecte:  “La maleta viatgera d’en Floquet”.  

En Floquet és un ós de peluix que vol conèixer totes les famílies de l’escola bressol així com les activitats que 

fan durant el cap de setmana. Per tant, cada divendres en Floquet amb la seva maleta viatjaran a casa d’un  

nen o nena i a la llibreta que l’acompanya, els pares, mares o familiars de l’infant podran explicar mitjançant 

fotografies, dibuixos i textos com ha sigut l’experiència d’estar un cap de setmana amb 

la mascota de l’escola. 

Ah, per cert, donem la benvinguda a la Cristina, la nova mestra que 

farà la substitució de la Laia i que estarà amb nosaltres fins que tornin 

la Mar i la Vero. 

Des de l’escola Bressol L’oreneta de Bolvir us volem desitjar una Bona 

Pasqua!!! 

Els infants i les Mestres. 

EDUCACIÓ 
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LA GRESCA DE BOLVIR 

EDUCACIÓ 

PINTA’M! 

LA MONA 

Amb el cor de pa de pessic 

De gust suau com caramel 

Quan li clavo queixelada 

Sembla que mastegui cel 

Coronada amb un gran ou 

Amb pollets i una gallina 

Vestida de xocolata 

És llaminadura fina 

Visca la mona de Pascua! 

Aquest pastís tan preuat, 

Que agrada a grans i petits 

I en un no-res és menjat 

Lola Casas 

 Setmana Santa  

 Tallers d’arqueologia i numismàtica al Museu 
Espai Ceretània 

 Tornejos esportius i llit elàstic al Poliesportiu 

Jocs Florals a l’Escola el 27 d’Abril 

 Festa i berenar. Obert a tots els públics 

Festa Major… 

 Passejos en ruc i inflables 

 Inflables...i música per ballar! 
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EDUCACIÓ 

LA LLEGENDA DE SANT JORDI 

Conten que per les terres de Montblanc hi vivia un Drac ferotge que tenia aterrida a tota la població 
de la comarca. El drac terrible portava anys devorant persones i remats sencers  de bestiar i ningú 
podia viure tranquil. Un dia el rei va decidir buscar una solució al problema: per poder portar una 
vida normal havien d’aconseguir que el drac no tingués gana i per això es va  decidir que cada dia 
oferirien a la bèstia una persona escollida a l’atzar i així la resta dels vilatans podrien 
viure  tranquils, almenys per aquella jornada. 

La sort va voler que la primera víctima en sacrifici fos 
la filla del rei. La jove i bella princesa va entrar en 
desconsol, però també tot el p ob l e  q u e  l ’ e s t im ava i 
l ’ ado rava i  qu e  var e n demanar clemència al pare de 
la noia. Però el rei, fidel a les seves decisions, va acceptar el 
que l’atzar havia marcat i amb tota la seva pena va 
enviar a la seva estimada filla cap a la cova del drac, 
per al seu sacrifici. 

Però de sobte, muntat en un cavall blanc, va aparèixer un 
cavaller. El seu nom era Jordi i venia a salvar a la 
Princesa i a tota la població de Montblanc. Va lluitar de 
la manera més heroica i valenta contra el drac i, 
f inalment, va aconseguir travessar-lo amb la seva 
llarga llança. D’aquesta manera el cavaller no només 
va vèncer al drac, alliberant a tota la població d’aquell 
horror, sinó que també va salvar a la princesa d’una 
mort segura. 

El rei, agraït, va oferir-li a la seva gentil filla en matrimoni, però el cavaller no va voler acceptar 
aquell honor. Va agafar el seu cavall blanc i va marxar. 

Al cap d’uns dies, allà on el cavaller havia matat al drac, hi va néixer un roser de flors vermelles, 
com la sang del drac vençut. 

   Paradeta de Sant Jordi 

 Venda de roses i llibres de segona mà, durant la Diada del 23 d’abril als 4 Camins! 
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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 
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T A R I F E S  D ’ A C C É S  A L  P O L I  I N F  A D U L T  

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 €  

OCI I ESPORT 

ACTIVITATS  I TORNEIG ESPORTIU 

Vols llogar la pista del Poliesportiu?  

Contacta al 638.707.927/636.080.373 
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SALUT  

 XARXA D’INTINERARIS SALUDABLES 

Són 3 recorreguts que transcorren tant per dins del nucli urbà com pels seus entorns, senyalitzats de 

manera permanent per facilitar la pràctica d’activitat física moderada i per promoure l’acció de 

caminar. Es recomana iniciar-los al Parc de Salut ubicat a la Font de la Vall, on s’ha instal·lat un plafó  

d’informació general que descriu la Xarxa i les seves característiques, s’explica el funcionament de la 

senyalística i es donen recomanacions per la realització d’activitat física moderada aprofitant els 

itineraris saludables. Més informació a la web de la Diputació de Girona: 

http://www.itinerarisiparcsdesalut.cat/cercador.html 

Durant l’any, a part de les activitats dirigides programades, es realitzen diferents tornejos que es 

consoliden any rere any, com el campionat 3X3 de fútbol sala o el campionat de vòlei. 

http://www.itinerarisparcsdesalut.cat/cercador.html
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 SALUT  

ACTIVITAT ESPORTIVA AL PARC DE LA FONT DE LA VALL 

HAN ARRENCAT LES SESSIONS DE 

DINAMITZACIÓ DELS PARCS URBANS 

DE SALUT DE BOLVIR 

Les sessions de dinamització es fan els dilluns 

de 9.30h a 10.30h al poliesportiu o parc de 

salut depenent de la meteorologia  (activitat 

prevista per tot l’any, excepte festius) i un 

divendres al mes es convoca una marxa 

nòrdica (s’acordarà amb els participants a les 

sessions). 

Els parcs de salut urbans s’emmarquen dins un projecte de Dipsalut, l’organisme de salut pública de la 

Diputació de Girona, i tenen com a objectiu la salut i no el rendiment esportiu. Els aparells que formen 

aquests parcs estan enfocats a realitzar un treball de prevenció, millora i  manteniment dels moviments 

necessaris per a les activitats de la vida diària per així millorar la qualitat de vida de les persones. 

Un monitor és l’encarregat d’atendre tots els assistents i els guia durant l’activitat segons les necessitats 

de cadascú tenint en compte les molèsties i dolors que se li hagin comunicat prèviament.                    

Aquesta activitat és gratuïta per tots aquells empadronats a la Cerdanya. 

Us hi esperem!! 
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TRÀMITS MUNICIPALS 

IDCAT MÒBIL 

IdCAT Mòbil, es un nou sistema d’ identificació digital amb l’administració i basat en 
l’enviament de contrasenyes d’un sol ús al telèfon mòbil. 
Per sol·licitar-ho presencialment adreceu-vos al Consell Comarcal a l’àrea d’atenció 
ciutadana. 

En el següent link hi trobareu més informació: http://www.idcatmobil.cat/ 

Què necessiteu per donar-vos d'alta: 

1. DNI: Document Nacional d'Identitat 

2. TSI: Targeta Sanitària Individual del CatSalut (Servei Català de la Salut) 

3. Telèfon mòbil 

TRAMITS ON-LINE plataforma E-TRAM 

Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, tots els expedients han de ser electrònics començant pel registre d’entrada. 

PASSOS A SEGUIR: 

1.Web Ajuntament Bolvir:  www.bolvir.cat 

2.Apartat Seu electrònica i transparència 

3.Tràmits municipals 

4.Tràmits on-line 

5.Apartat e-tram 

6.Instancia genèrica o el que procedeixi. 

Agraïm la col·laboració, GRÀCIES a  vosaltres estem en el TOPTEN dels ajuntaments catalans que 
han implantat l’administració electrònica (veure pag. 14 d’aquest informatiu) 

A l’apartat E-TAULER trobareu tots els anuncis  

i edictes publicats i els projectes urbanístics aprovats que 

estan dins del termini  

d’informació pública. 

http://www.idcatmobil.cat/
http://www.bolvir.cat/
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TRÀMITS MUNICIPALS 

HORARIS DE BUS SEU D’URGELL-BOLVIR-PUIGCERDÀ 

SEU URGELL PUIGCERDÀ PUIGCERDÀ-SEU URGELL 

 Us informem que amb motiu de l'entrada en vigor de la normativa europea SEPA (Reglament UE 

260/2012, de 14 de març) sobre pagaments efectuats mitjançant domiciliació bancària, la informació que 

fins ara apareixia en els rebuts emesos per les entitats bancàries es veurà reduïda. Tanmateix, per tal que 

pugueu disposar de la mateixa informació que sortia abans en el rebut, podeu accedir a http://seu.xalocgirona.cat/

csv i introduir el codi CSV que apareix en el document. Us agraïm per endavant la vostra col·laboració.  

 IMPOST/AXA  PERIODE DE COBRAMENT 

  IBI URBANA  15 ABRIL - 15 JUNY (50%) 

1-15  OCTUBRE (50%) 

En relació al (50%) de l’ import del cobrament només es farà efectiva als veïns 

que tinguin els rebuts domiciliats 

 IBI RÚSTICA  15 ABRIL - 15 JUNY 

 IVTM  15 MARÇ – 15 MAIG 

 TAXA ESCOMBRARIES  15 ABRIL - 15 JUNY 

 TAXA AIGUA  TRIMESTRAL 

CALENDARI FISCAL 

CONSULTEU ELS HORARIS DE TREN A LA SEVA PÀGINA WEB WWW.RENFE.ES 

http://seu.xalocgirona.cat/csv
http://seu.xalocgirona.cat/csv
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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 Camí de la Vall, 1 972 895 069 sandragarriga@hotmail.com 

RESTAURANT  L’ISARD Ctra. Puigcerdà 972 895 033 bolvir1@hotmail.com 

RITO ARGENTINO ( TALLTORTA) Molí de la Farga, 4 653 642 148 monillo2001@hotmail.com 

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 forjasegundodecoracio@yahoo.es 

JARDINERIA JOAN CORTÉS Camí del Remei 609 324 610 cortes.3@telefonica.net 

JARDINERIA RAVETLLAT De la Font, 4, casa 3 972 895 103   

PERRUQUERIA BOLVIR Ral, 15 649 015 614   

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
mailto:marcmones@gmail.com
http://www.lazarosteam.com/
mailto:forjasegundodecoracio@yahoo.es
mailto:cortes.3@telefonica.net
mailto:info@rcgcerdanya.com


 

     Núm. 42         Butlletí Informatiu      MARÇ 2018 

 

www.bolvir.cat 

 

39 

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 

DADES DE CONTACTE I XARXES SOCIALS  

@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 

              @MUSEUESPAICERETANIA 

              @POLIESPORTIUBOLVIR 

                    AJUNTAMENT DE BOLVIR 

               EPONA 

               ESPAI CERETANIA 
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LA CONTRA DE BOLVIR 

El seu taller, sovint ambulant, per allò de la 
voluminositat d'algunes peces, és l'oficina i el 
seu espai íntim? 
Gosaria dir que el meu taller és la meva ment, en 
el sentit que és on decideixo i genero els 
conceptes que després seran volums. Un cop tinc 
clar el “què” ja buscaré el millor lloc per fer el 
“com”. 
 
De tota la trajectòria com a escultor, té alguna 
peça que consideri el "fill predilecte" de la seva 
obra? 
Predilecta no, però sí que és veritat que algunes 

obres han significat un punt i 
apart en la meva trajectòria, tant 
pot ser per un repte assolit, el 
significat de l’encàrrec, etc  
 
La Tombada perfila els 
exteriors del Museu Espai 
Ceretània. 
Els observadors, i visitants, 
intenten treure la seva 
conclusió del concepte. Uns hi 
veuen una creu, d'altres fins i 
tot un ocell amb les ales 
obertes.. 
Tot i ser una escultura 
abstracta, podria definir 

d'alguna manera aquesta inspiració? 
Hi ha qui pensa que aquesta escultura està 
pensada explícitament per aquest lloc però, tot i 
que em fa feliç que la gent ho senti així, haig de 
dir que no, doncs ja fa anys que la vaig fer, quan 
no existia ni l’Espai Ceretània tal com el 
coneixem avui dia, però quan se’m va oferir de 
portar-hi una escultura vaig pensar que aquesta 
hi encaixava molt bé. Pel que fa al significat, crec 
que aquesta és una de les virtuts de l'art 
abstracte, el deixar a cada ú crear el seu propi 
concepte. 

En el cas de “Tombada” no hi  ha cap “missatge 
amagat". 
 
 
ERNEST ALTÉS 
www.ernest-altes.net 

Un artista de referència.  Unes mans adobades 
per pedra i ferro. Amb un discurs pausat i 
reflexiu.  Un escultor de mena que ens deixa 
entrar en el seu taller, i alhora en la seva 
inspiració 
 
Ernest, li sembla que comencem pel principi? 
SituÏns en els orígens d'una família, on el fill 
decideix ser escultor.  
Una vocació, que a ulls de la societat, sovint és 
malentesa i pateix prejudicis. 
Jo vaig començar a fer escultures de molt petit, 
cap als nou anys, per tant puc dir que per a mi 
no hi ha una dia que decideixi 
fer d’escultor,  m’agrada dir 
que SÓC escultor i no que en 
faig. 

Pel que fa als meus pares, 
només puc dir que he estat un 
privilegiat doncs m’han 
recolzat des del primer dia i 
encara avui estan pendents i 
opinen de la meva obra. 
 
Vostè és un artista d'Escola, 
d'aquells que es formen a 
consciència i amb esma. 
Però l'ombra del geni 
autodidacta, sempre hi és oi? 
Dedicar-se a qualsevol activitat creativa 
demana, dedicació, perseverança, formació, 
interès i il·lusió pel que es fa. Sense tots aquests 
ingredients, goso dir-te que difícilment es pot 
fer una obra mínimament digna. La genialitat, 
per mi, no és un dels requisits imprescindibles, 
de fet , no sé ben bé què vol dir ser un geni. 
 
Des dels seus inicis fins ara, la seva obra ha 
patit una transformació. És una progressió 
necessària on la vida juga un paper important 
o un aprenentatge professional? 
És clar que les circumstàncies que t’envolten, 
físiques, mentals, familiars, polítiques, així com 
l’experiència de l’obra que vas fent, són el pòsit 
sobre el que reposa tot el que fas. En el meu cas 
no pot ser d’altra manera. 
 

La Tombada, 2008 

Bassalt i Ferro  


