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Hem arribat al primer d’octubre i hem celebrat el primer 
aniversari del referèndum per la independència; el poble 
català, i també el nostre, segueix tossudament reivindicant la 
seva validesa i mostrant el seu malestar als actes de revenja 
per part de les autoritats espanyoles i els partits unionistes al 
no respectar la nostra llibertat. Seguirem lluitant per la 
llibertat dels nostres presos polítics i el retorn dels exiliats. 
El nostre poble segueix el camí de millora amb actuacions 
continuades i així hem acabat la primera fase de la 
rehabilitació dels porxos de Cal Fanxico, hem iniciat la 
segona part i estem a la fase final de l’àrea econòmica. 
Els actes socials, culturals i de lleure s’han prodigat durant el 
mes d’agost i hem tingut una massiva assistència a tota la 
programació. 
Agraïm la vostra participació i demanem excuses per les 
molèsties que haguem pogut ocasionar.   
 

La Junta de Govern 
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LOCAL 

URBANISME 

 
Les obres corresponents a la primera fase de rehabilitació i ampliació dels porxos de Cal Fanxico 

s’han finalitzat amb la col·locació de pissarra recuperada a la coberta. D’aquesta manera, l’edifici 

adjacent a l’actual Ajuntament, que disposarà d’un programa funcional d’auditori-sala actes (amb 

doble alçada),  biblioteca, sales polivalents i espai gastronòmic, es troba en fase d’execució finalitzada 

d’estructura i coberta.  El cost del projecte ha estat de 491.790,32€.  

FINALITZACIÓ DE LES OBRES DE LA 1A. FASE DELS PORXOS DE CAL FANXICO  

 
La 2ª fase consta de 3 lots: el d’obra civil, el de les instal·lacions i el d’adequació de la Sala principal  

per a activitats culturals. Els dos primers es van treure a licitació mentre que el tercer forma part 

d’una subvenció FEDER i li correspon al Consell Comarcal licitar-lo.  L’obra civil ha estat 

adjudicada a l’empresa MUNT PIRENAICA SL i les instal·lacions a AGEFRED SL. L’acte de 

comprovació del replanteig es va signar el passat 20 de setembre i les obres s’estan iniciant amb 

l’aportació i acopi de material. El cost del projecte ascendeix a  591.863,19€ dels quals 388.767,79€ 

corresponen a l'obra civil i 203.095,40€ a les instal·lacions.  El termini d’execució és de 9 mesos. 

ADJUDICACIÓ I INICI DE LA 2A. FASE DELS PORXOS DE CAL FANXICO  
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LOCAL 

AJUTS SOCIALS 

En el ple del  14 de setembre de 2018 es va aprovar un ajut de 150€ per 
estudiants menors de 25 anys empadronats a Bolvir i escolaritzats a 
Cerdanya, Alt Urgell o Berguedà., o a la universitat Podeu consultar a la 
web els tràmits de  la sol·licitud. 
 

VANDALISME 

La família Abel Esteve ha fet una donació d’una màquina de cosir antiga 
SINGER que restarà exposada a l’entrada de l’edifici de l’Ajuntament. També  
ens ha fet donació d’un rellotge de paret antic que ha estat restaurat. Volem 
agrair el detall d’aquesta família envers l’Ajuntament. 

MÀQUINA DE COSIR—AGRAïMENT 

El Ple ha aprovat l’adhesió al document elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de 
Catalunya (integrada per la Generalitat, les diputacions, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya) 
sobre el CODI DE CONDUCTA DELS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT DE BOLVIR que 
conté els principis ètics i de bon govern i les normes de conducta.  Com a principis ètics, 
s'inclou el respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques, la integritat i l'exemplaritat, 

la igualtat de tracte, la imparcialitat i la responsabilitat, entre d'altres. Consulteu el codi ètic a la web de 
l’ajuntament, apartat seu electrònica, ordenances i reglaments. 

GOVERN OBERT I TRANSPARÈNCIA 

URBANISME 

 S’ha adjudicat a l’empresa Ripoll Oliveres, SL. la construcció d’un pont a la carrerada mitjançant 
una subvenció del Departament de Governació de la Generalitat de 50.000,00€ 

 En breu, es començarà la rehabilitació del 2on pis de l’antic Ajuntament per destinar-lo a habitatge 
de protecció oficial. 

El passat 10 de setembre van tornar a fer 
desaparèixer l'estelada del Jaciment 
arqueològic d’El Castellot, situat a la 
Corona de Bolvir (foto publicada per 
l’autor a Instagram). Uns dies després 
van trobar  el contenidor de paper de 
Talltorta tombat per terra. 
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ESDEVENIMENTS D’ESTIU 

CURSA BTT 

 

 

El 4 d’agost, vàrem celebrar la Festa d’Estiu, i com els darrers 23 anys des que vàrem iniciar-nos amb la 
cursa popular de BTT,  va ser tot un èxit de participació. Uns 114 inscrits en diferents nivells, dones i 
homes, petits i grans que gaudiren d’una jornada esportiva a l’aire lliure pels carrers de Bolvir. 
 
Volem agrair la gran participació  i esportivitat, i  donar a conèixer els següents resultats : 

   Categoria Inscrits 1er Classificat 2on Classificat 3er Classificat 

1 Superminis 20 Martí Rosés Nil Fabra Coromines Jan López Díaz 

2 Baldufes 18 Marc Martinez Font Ainara Morilla Dalmau Francesc Ravetllat Sanches 

3 Minis 11 Edu Aristoy de Brugadà Jan Martínez Crespillo Biel Escales Gonzalez 

4 
Prebenjami 16 Max Eieriz Vidal Aina Escales Guillem Talavera 

5 Benjamí 12 Adrià Crespillo Aleix Guillamon Civit Mar Valverde Maillo 

6 Aleví 10 Guillem Franquesa Prats Alex Quera Casas Lucia Poch Pintó 

7 Infantil 3 Albert Guillamon Diego Osorio Dani Soler Villero 

8 Cadet 7 Marc Monell Valero Guillem Canaleta Benet Adelard Perez Riveiro 

9 Juvenil 2 Adrià Franquesa Prats Eduardo Poch Pintó  

10 Senior M 3 Damià Costa i Joaquin Poch Pol de Vallicourt  

11 Masters M 9 Jordi Ruiz Cañellas Pep Tactché Llonch Ferran Franquesa 

12 Veterà F 1 Montse Pintó Sala    

13 Veterà M 2 Joaquim Poch Sala Andreu Costa Ricart  

INSCRITS 114   

ENCESA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ  I APLEC  DEL REMEI 

Després de la Revetlla de Sant Joan, on la lectura del Manifest de la 
Flama del Canigó  esdevingué un acte emocionant amb  l’encesa de la 
foguera, el dia 24 es va fer novament una trobada amb motiu de la 
festivitat de l’Aplec del Remei. Una tradició que ja és considerada una 
cita indispensable amb la música 
tradicional i les sardanes, com a  
manifestació artística de la 
Cultura Catalana. Després de 
dues Misses commemorades a la 
Verge del Remei, la cobla inundà 
la plaça amb la melodia, i a ritme 
d’instruments es ballaren les 
sardanes sota el cel ceretà i a la 
tarda va haver-hi el ball. 
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ESDEVENIMENTS D’ESTIU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLTES FELICITATS  

US ESPEREM L’ANY  VINENT 

RECONEIXEMENT A LA PROFESSORA LAURA ABIAN 

El dia 4 d’Agost, l’Alcalde Bartomeu Baqué i la Regidora de Cultura Sra. 
Roser Caselles, van fer entrega de l’olleta de Bolvir a Laura Abian pel fet de 
ser la primera Directora de la nova escola de Santa Cecília. 

Laura Abian ha estat professora i directora de l’Escola Santa Cecília de Bolvir 
des de la seva inauguració i ha deixat una bona petjada a la nostra escola. 

Ara ha començat un nou camí a una altra escola i volem desitjar-li molta sort! 
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ESDEVENIMENTS D’ESTIU 

FESTA D’ESTIU 

XI TROBADA DE PUNTAIRES 

Fils, filigranes, coixins i boixets altre 
cop sobre les taules bolvirenques. Art 
tèxtil centenari i tradicional de la 
cultura catalana. Una reunió de 
dones amb empenta i inquietes 
d’alegria i converses. 
 
A Bolvir, ens agrada la festivitat, 
contemplar aquestes tradicions, i per 
això cada any convidem a venir al 
poble per fer una petita mostra de la 
seva traça. Enguany era l’onzena 
trobada per no trencar tradicions! 

Un tobogan d’aigua que anava de punta a 
punta del Torrent dels Agustins i uns inflables 
aquàtics van ser un dels protagonistes de la 
Festa d'estiu pels més menuts i altres no tan 
petits, una atracció molt divertida i molt 
refrescant per combatre la calor d’aquell dia.   
 
Però un altre protagonista de la jornada va ser 
l’actuació del grup el POT PETIT, un gran èxit 
per a tots els espectadors, ja que  la plaça 
Major estava repleta de mainada amb ganes 
de cantar i ballar i gaudir de la música 
d’aquest grup que té molt d’èxit. 
 
Així que l’any vinent us esperem amb    tantes 
ganes de passar-ho bé!!!! 
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ESDEVENIMENTS D’ESTIU 

 

El festival B! de Bolvir ha arribat enguany a la seva 4a edició. El poble de la Cerdanya ha consolidat el model 
de 'Nit jove' englobada dins la Festa d'Estiu de la vila; i enguany ho ha fet amb un programa doble amb els 
concerts de l'osonenca Núria Graham i la banda de Montcada i Reixac Itaca Band. 
Graham va presentar un directe molt ben treballat, amb una banda poderosa formada per Jordi Casadesús al 
baix, Artur Tort als teclats i Aleix Bou a la bateria. El pop i la psiquedèlia en van donar la mà en un concert en 
el que la cantant i guitarrista va recuperar cançons dels seus primers dos discos, Bird Eyes (El Segell, 2015) i el 
guardonat Does It Ring a Bell? (El Segell, 2017). 
 
Tot seguit, Itaca Band van presentar un directe contundent, on van desfilar bàsicament les cançons dels seus 
dos darrers treballs, Explosiva (Halley Records, 2017) i Temerario (Propaganda pel Fet!, 2015). La banda de 
Montcada i Reixac té en l'actualitat un directe molt treballat, on sonen amb força els arranjaments dels metalls 
d'Ulisses Cerdó (trompeta) i Maria Astallé (trombó). La presència escènica d'Albert García lidera una proposta 
que inclou elements de reggae, rock i fusió, que combina un repertori bilingües en català i castellà, i que 
oscli·la entre la reivindicació i les cançons d'amor. Un concert complet que va acabar amb tot el públic cantant 
a l'unisò "Temerario", el hit més demandat del grup. 

El dia 7 d’agost vam tenir la 
sort de poder escoltar un 
gran concert de la mà de 
ELOISA CASCIO a l’Església 
Santa Cecília que formava 
part del 12è FETIVAL LES 
CLÉS DU CLASSIQUE 
CERDANYA. 

MÚSICA CLÀSSICA 
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ESDEVENIMENTS D’ESTIU 

CICLE DE JAZZ 

Aquesta XI edició del cicle de jazz a Bolvir la va inaugurar els francesos NEW ORLEANS GOSPEL QUARTET i 
els SHAKIN’ALL que ens van portar a l’univers de la música vintage. També vam rebre la visita del saxofonista 
DANI NEL·LO que ens va omplir de Jazz rhythm & blues, rock i ambient amb la seva banda, un altre grup que 
ens va visitar va ser O’SISTER que ens va recrear a l’edat d’or del jazz vocal amb la seva gran actuació. 
L’impressionant LLUÍS COLOMA i CARL SONNY LEYAND ens van emocionar amb els 

dos grans pianos a la sala, un concert espectacular i 
molt agradable i ja per últim  un concert reservat pels 
teloners que ens van entretenir durant altres edicions 
donant-los un protagonisme que tenen merescut per la 
seva trajectòria en pro del jazz a la nostra comarca, 
aquests van ser els grups KALEIDOSCOPE i 
NOTEMBULLES. 
 
Una edició de rècord, amb prop de 3000 assistents en 
total. L’ajuntament està molt satisfet de com ha anat 

aquesta 11a edició i tenen clar que el Cicle de jazz de Bolvir ja s’ha convertit en una de les propostes culturals 
amb més èxit de l’estiu. A banda dels concerts, el Cicle de jazz també ha arribat als establiments de restauració 
de la població, ja que cada dimecres els sis restaurants de Bolvir han ofert menús especials. 

Agrair a la Comissió de 
Festes pel seu temps i la 
seva dedicació, com també 
al veí  Joan Anton Corrales, 
al qual se li fa entrega de 
l’Olleta de Bolvir durant el 
festival de Jazz per la seva 
implicació en el festival des 
de fa més de 10 anys. 
Moltíssimes gràcies a tots!! 
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ESDEVENIMENTS D’ESTIU 

Durant aquest estiu al Poliesportiu de Bolvir hem realitzat 
dos tornejos que han estat marcats pel bon ambient i la 
diversió per part dels participants. Vam realitzar el 1er 
torneig 12h d’estiu i va ser un èxit, set equip i més de 70 
participants van gaudir de molt futsal. Per altra banda, uns 
dels tornejos forts va ser l’infantil 3x3 que any darrera any 
millora. Més de 170 participants de totes les edats, nens i 
nenes van demostrar molta esportivitat i bon joc durant 
més de 10h seguides.  

FUTSAL A BOLVIR 

FESTA DE L’AIGUA 

La festa de l’aigua és una activitat molt recreativa on els nens i 
nenes poden venir a passar-ho bé a la piscina realitzant diverses 
proves i activitats proposades en les que demostren la seva 
habilitat i creativitat a l’aigua. En aquesta activitat van assistir 
més de trenta participants i la veritat és que ho fan fer d’allò 

més bé.  
 

Un torneig molt familiar, amb equips que  
any darrera any repeteixen la seva assistència 
i on el tracte és molt amistós. Es van fer 
diversos partits que van finalitzar amb un 
sopar de germanor davant del poliesportiu.  

TORNEIG DE VOLEI 

CASAL ESTIU 

El CASAL LÚDIC ESPORTIU de Bolvir és l’activitat 
més recomanada per als menuts del poble que volen 
passar un estiu emocionant envoltats d’amics i 
amigues gaudint de la natura i realitzant tot tipus 
d’activitats esportives, lúdiques i plàstiques. Cada 
setmana es fa  una excursió a algun indret de 
Cerdanya, un altre dia es fa una ruta amb BTT, anem 
a la piscina de Bolvir i mil i una activitats tan pel 
poble com per la natura.  
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CAMINADA POPULAR 

ACTUALITAT 

El passat diumenge 9 de setembre es va  celebrar una 
caminada popular pel camí de l’aigua. Es va finalitzar amb un 
esmorzar a la Font de la Vall amb una assistència d’un 
centenar de persones. 
 
Molt agraïts per la vostra participació i us esperem a la 
pròxima caminada popular. 

Per la Diada de l’11 de setembre  l’ajuntament va organitzar 

una excursió a Barcelona amb visita guiada al Palau de la 

Música Catalana. La visita ens la va fer molt amena la 

Mariona Gastó, veïna de Bolvir i  guia del Palau. En acabar, 

qui va voler, va poder anar a la manifestació organitzada 

per la ANC i OMNIUM Cultural. 

Agraïm a la Mariona la seva dedicació durant la visita!! 

REVETLLA DE LA DIADA  

El dia 10 de setembre el municipi de Ger va organitzar els 

actes de la revetlla de l’11 de setembre, passant el testimoni 

al nostre municipi com a promotors de l’acte el proper any 

2019. 

EXCURSIÓ PALAU DE LA MÚSICA 

NAIXEMENTS A BOLVIR 

  

Donem la benvinguda a Gael Chaverra Macías!!! 

Des de l’Ajuntament volem desitjar-vos que inicieu aquesta 

etapa amb felicitat plena i que la compartiu amb els vostra  

família. De ben segur teniu el regal més bonic d’aquest any 

2018. Moltes felicitats família!! 
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ACTUALITAT 

RECORDEM L’1 D’OCTUBRE 
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RECORDEM L’1 D’OCTUBRE 
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RECORDEM L’1 D’OCTUBRE 
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AGENDA HIVER  2018 

25 NOVEMBRE 2018 

Celebrarem el tricentenari de l’església de 

Talltorta amb una missa oferta per 

l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep 

d’Andorra Mons. Joan-Enric Vives  
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CULTURA 

AGENDA CULTURAL 

 
 

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  

BIBLIOTECA MUNICIPAL— LES HOMILIES ’ORGANYÀ 
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CULTURA 

CAMPANYA EXCAVACIO JACIMENT EL CASTELLOT 2018 

Durant el passat mes de juliol s’ha realitzat una nova fase dels treballs d’excavació arqueològica al 
Castellot de Bolvir. Les excavacions són impulsades i finançades pel consistori municipal, i estan 
incloses en un projecte d’investigació de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). Durant dues 
setmanes de juliol quasi una trentena d’estudiants i graduats d’Història i Arqueologia han estat 
treballant al jaciment, dirigits i coordinats per un grup de professionals de l’empresa Arqueòlegs.cat, 
sota la supervisió tècnica de l’equip d’arqueòlegs que dirigeix el projecte de recerca. Majoritàriament 
eren estudiants que procedien de la UAB, però també n’hi havia de la UB (Universitat de Barcelona).  
 
Els treballs arqueològics d’enguany s’han centrat en diferents punts del jaciment: la muralla medieval a 
la zona septentrional, la zona central, i la zona de llevant del jaciment. Pel que fa a la zona de la muralla, 
s’ha realitzat l’obertura d’un nou tram, documentant-se una desena més de metres de traçada del clos 
medieval.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nova àrea arqueològica davant les estances medievals. 
 

Pel que fa a la zona central, els treballs arqueològics han continuat excavant el gran camp de sitges 
d’època ibèrica, confirmant la seva important densitat durant la primera meitat de segle II aC.  
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CULTURA 

 

Talment, i pel que fa als habitatges, s’ha pogut continuar els treballs en una de les cases ibèriques en 
aquell sector, confirmant també que es tractava d’una finca d’especial rellevància, més gran que les 
altres, i amb una estructura arquitectònica d’una certa significació. Finalment, en el sector de llevant s’ha 
realitzat l’obertura de la superfície que es correspon amb les avantsales de les estances medievals, 
arribant a localitzar el coronament de les parets d’aquest període. En aquest cas però, caldrà esperar a 
futures excavacions per poder valorar-ne la seva funcionalitat i importància.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murs documentats a la zona central del jaciment. 
 

Cal recordar que actualment, i des de la finalització dels treballs arqueològics, el consistori ha iniciat els 
treballs de consolidació de les noves estructures localitzades, amb l’ajuda econòmica d’una subvenció de 
la Diputació de Girona. Aquesta consolidació s’està centrant en el tram de muralla localitzat a la zona 
septentrional i en la musealització d’una sitja d’emmagatzematge, i del pou-cisterna localitzat a l’Edifici 
B republicà. 
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TALLERS PEP ARQUEÒLEG 

CULTURA 

 

Durant tots els dimecres de juliol i agost,  d’11 a 13h, al Museu Arqueològic Espai Ceretània hem ofert 

tallers d’iniciació a la arqueologia, introducció a la numismàtica, jocs de taula antics, confecció d’escuts 

heràldics, de disfresses romanes, tornejos de tir amb arc,..... Hem tingut bona afluència de participants i 

alguns d’ells repetien setmana rera setmana. L’activitat està dirigida a nens entre 5 i 12 anys i cada 

sessió tenia un cost de 3€. Mentre els  nens feien el taller, alguns pares es quedaven al museu llegint el 

diari , revistes o llibres tot gaudint del servei BIBLIOMUSEU. 
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CULTURA 

CERETANIA FORTIS 

CURS INICIACIÓ ARQUEOLOGIA 

Aquest any al Museu Arqueològic Espai Ceretània hem tornat 

a rebre als romans i els seus costums en una recreació oferta pel 

grup Evocati del Museu de Baetulo (Badalona), va ser el passat 

5 d’agost. Vam oferir varis tallers on podien venir els 

participants a veure com es feien les coses antigament, com 

vivien, quins costums tenien i fins i tot com menjaven, vam 

oferir tastets de vermut romà acompanyats d’unes torrades al 

més pur estil antic.  

 

També s’oferia un taller d’encunyació de moneda on podies 

encunyar una peça de tipus As romà, així com un taller on 

podies veure i jugar amb els jocs que tenien els nens en aquella 

època. Durant la recreació vam oferir una jornada de portes 

obertes al museu així com visites guiades pel jaciment. En 

principi s’havia de fer a l’exterior, però degut al mal temps 

vam haver de fer-ho a la sala polivalent del Museu. Tot i així va 

ser un èxit i tots els participants en van sortir molt contents. 

Aquest estiu hem apostat per oferir un curs d’iniciació a 

l’arqueologia, on els participants s’han endinsat en aquest 

món durant una setmana del mes de juliol i sota la 

supervisió dels arqueòlegs de la UAB, on els hi han 

ensenyat com distingir, buscar i trobar material antic dins 

del jaciment d’El Castellot, així com a saber preservar-lo, 

netejar-lo i guardar-lo.  

 

Aquest any i com a primera edició hem tingut 3 

participants amb moltes ganes d’ aprendre i que a més s’ho 

han passat molt bé ja que es van integrar molt ràpid a 

l’equip d’arqueòlegs, i valorem molt favorablement de com 

ha funcionat tot plegat. 

 

Preneu nota els interessats, proper any REPETIM!!! 
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CULTURA 

FLORA FAUNA DE BOLVIR 

TALLER NUMISMÀTICA 

El passat 18 d’Agost al Museu Espai 
Ceretània es va oferir una xerrada on 
el Sr. Enric Quilez, president del Grup 

de Recerca de Cerdanya, va explicar les 
varietats de flora que tenim a la 
Cerdanya i més concretament al 
nostre poble de Bolvir, ens va 
ensenyar moltes varietats així com 
ens va explicar si es podien consumir 
i com, i perquè servien cadascuna 
d’elles.  

Aquest estiu i com ja havíem fet anteriorment vam repetir el 
taller de numismàtica (la ciència que estudia les monedes) però 
aquest cop i gràcies a què teníem la presència de les 
restauradores del Castellot, vam afegir un apartat de restauració 
de peces antigues on la restauradora ens explicava com fer-les 
servir i a la vegada ens ensenyava molts exemples dels diferents 
mètodes de neteja. Va anar molt bé i la gent en va sortir molt 
contenta. Al final del taller i de la xerrada vam tenir un alot de 
preguntes que les restauradores ens van respondre amb molt de 
gust sobre tècniques usades, no només en la numismàtica, sinó 
també en restauració d’altres materials. 

“TOCA TOCA” 

El Toca-toca va ser un taller que va oferir al Museu 
l’ASSOCIACIÓ GESTIÓ-NAT, on l’ Artur, el seu expert ens 
portava diversos animals que viuen a les nostres muntanyes 
ceretanes com son granotes, llangardaixos, serps, ratolins…  
 
Les famílies que hi van assistir van poder tocar i aprendre sobre 
els comportaments d’aquets animals que en llibertat son tant 
difícils de veure.  
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LA IL.LUSTRADORA CATALANA MARIA RIUS CAMPS HA REBUT 
EL PREMI NACIONAL D’IL·LUSTRACIÓ  

La il·lustradora i dibuixant catalana Maria Rius Camps (Sant Pere de 
Riudebitlles, 1938) afincada a Bolvir des de fa 40 anys, ha estat guardonada 
aquest any amb el Premi Nacional d'Il·lustració 2018, que atorga el 
Ministeri d’Ensenyament, Cultura i Esport. El jurat ha destacat "la seva 
extensíssima trajectòria, l'atemporalitat de la seva obra, el caràcter serè de 
la seva il·lustració, sempre en diàleg amb el text i, finalment, la seva 
implicació amb el col·lectiu d'il·lustradors”. El Ministeri de Cultura 
concedeix aquest premi amb l'objectiu de "reconèixer i distingir el conjunt 
de la labor realitzada per un il·lustrador espanyol en l'àmbit del llibre i de 
les lletres espanyoles".  
 
Maria Rius Camps es va especialitzar en Dibuix i Pintura a Llotja de 
Barcelona, i a l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi  i, 
posteriorment, va estudiar grafisme a la Kunstwerkschule de Münster 
(Alemanya) i disseny a la Kunstgeberweschule de Berna (Suïssa). Va ser 
fundadora i presidenta de l'Associació Professional d'Il·lustradors de 
Catalunya (APIC). Ha il·lustrat també  algunes portades del Catàleg del 
Llibre del Pirineu, i en la revista digital Querol produïda pel Grup de 
Recerca de Cerdanya. Ha col·laborat amb diverses revistes infantils com 
Cavall Fort i el Tatano, Tretzevents, capçaleres de diaris i editorials, 
destacant com a defensora de la difusió del llibre infantil i ha realitzat 
cursos, seminaris i conferències. Ha exposat la seva obra individualment a 
Barcelona, Terrassa, Puigcerdà, Sant Pere de Riudebitlles, Vilafranca del 
Penedés, etc.Va dirigir i crear la primera Escola d´il.lustració d’Espanya, 
dins l’Escola Professional de la Dona de la Diputació de Barcelona (1982).  
 
Compta amb més de 470 títols en la seva bibliografia, alguns dels quals han 
estat publicats en una vintena de països, entre ells Estats Units, Alemanya, 
Japó, Finlandia, Portugal, Mèxic, Suècia, Korea, Holanda, Colòmbia,etc. El 
1984 va dirigir i prologar el Catàleg d’il·lustradors del Llibre Infantil en català 
(1984), editat per la Generalitat de Catalunya. 
El seu darer llibre , Les finestres de la Maria, editat per Ed. Salòria de la Seu 
d’Urgell, ha estat presentat a Bolvir el darrer agost. A més aquest any la 
LLibreria Laie i La Caixa d’Eines han creat el Premi d’il.·lustracio Maria 
Rius per honorar la trajectoria d’un il·lustrador/a atorgant-li a ella per 
primera vegada . 

Entre els guardons que ha rebut hi figuren el Premi Lazarillo de Ilustración (1968), el Premi CCEI (1971 i 1974), 
el Premi de la Crítica Serra d'Or (1979 i 1981), el Premi d'Il·lustració de la Generalitat (1983) , el Premi Junceda 
d'Honor (2008). Aquest mateix any ha rebut la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya.  

CULTURA 
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CULTURA 

ARQUEPYRENAE CONGRÉS 

ANNÍBAL al CASTELLOT DE BOLVIR!! 
 

DISSABTE 20 OCTUBRE : 

 

10:30H Caminada popular desde BALLTARGA 

al museu  amb els EVOCATI de la legió romana. 

13:30h Clausura del col·loqui i arribada dels 

EVOCATI 

12-14h Passejades en ruc pels més menuts 
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CULTURA 

 

Pintures barroques 

MONEDER 1€ - Enlluerna l’Església i gaudeix d’aquesta joia patrimonial  

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 

ESPAIS CULTURALS, i ARTÍSTICS A BOLVIR 

EXPOSICIÓ “UNA REALITAT TRANSORMADA PER 

L’EMOCIÓ” DE MANUEL CAPDEVILA 

Al Museu Espai Ceretània 
 
Obert  dissabtes d’11-14 i de 16-18h  
Diumenges i festius de 11-14h 
Altres horaris trucar a l’ajuntament de Bolvir 
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RECICLATGE 

INICIATIVES MUNICIPALS DE RECICLATGE 

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 

Dipositeu ampolles de 

plàstic ben tancades 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’Ajuntament al 972.895.001 o bé envieu 

un e-mail a bolvir@bolvir.cat 
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MEDI AMBIENT I NATURA 

SETMANA DE L’ENERGIA  

La Setmana de l’Energia pretén conscienciar a la societat de la importància de ser curosos amb el 
tractament dels utensilis i subministres domèstics per tal de ser respectuosos amb el medi ambient. Al 
Museu Espai Ceretània s’hi troba doncs una exposició de la Biomassa , i els beneficis sobre la natura. 

SETMANA DE LA MOBILITAT 

 

Durant la setmana del 24 al 30 de setembre de 2018 va començar la campanya de tractament aeri 
de control de la processionària del pi. Els tractaments es fan a ultra-baix-volum (3l/ha) i 
s'utilitzarà un producte biològic (Bacillus thuringiensis var. Kurstaki) que no és tòxic per a les 
persones, que és compatible amb l'agricultura i ramaderia ecològica i que té una persistència a les 
fulles de  10 dies. 

 

INICI CAMPANYA PROCESSIONÀRIA 2018 

La setmana de la mobilitat va ser una proposta de la Generalitat 
que ja hem fet en etapes anteriors, es tracta de fer un recorregut 
a peu o en bicicleta, sense cotxes ni medis de transport 
motoritzats, el lloc de sortida el triava cadascú, el lloc de 
arribada era el Museu Arqueològic Espai Ceretània, s’havia de 
fer un recorregut en bicicleta o a peu fins al museu, arribant allà 
a les 12h en punt, d’aquesta manera tots els participants els hi 
entregàvem un obsequi i una visita guiada gratuïta a les 
instal·lacions de museu i al Jaciment.  
 
Van participar unes quantes famílies a qui agraïm la seva 
col·laboració!! 



 

     Núm. 44         Butlletí Informatiu      Setembre 2018 

 

www.bolvir.cat 

 

26 

TURISME— UNA MICA D’HISTÒRIA 

Situat a la dreta del Segre, en un 
declivi de les muntanyes de Ger 
i Guils, a la zona de la solana, 
domina una vegetació integrada 
pels prats de dalla i els retalls 
d’antics boscos de ribera; la 
vegetació del vessant es 
caracteritza per un sòl  
esquelètic que acull els prats 
secs, només algun arbust del 
tipus del ginebró, el bàlec o de 
l’argelaga pot créixer en aquest 
estatge muntà. En les darreres 
dècades s’han pract icat 
reforestacions amb pins 
diversos -sobretot, pi roig- i 

cedres a la devesa de Sallent. En no gaudir de gaire altitud ni extensió, el terme no integra les 
superfícies boscades pròpies de la part alta de la comarca, tant obaga com solana. 
El seu poblament conegut es remunta a l’edat del bronze, ara fa uns 3.500 anys. En destaca un 
assentament ibèric del s. II aC i continua amb la probable instal·lació de viles romanes prop de l'Strata 
Ceretana. Després, al 952, apareix vinculat al monestir de Sant Miquel de Cuixà, el qual cedí l’església 
de Santa Cecília el comte de Cerdanya, Sunifred. Als s. XIII-XIV tenim constància de la seva força, de 
la qual resta una torre.  
 
Fins al 1716 va pertànyer a la vegueria de Cerdanya, i entre el 1716 i el 1833, al corregiment de 
Puigcerdà, excepte en el període 1812-13, que fou del departament del Segre, francès. Des d’aleshores, 
és de la província de Girona, pertany al partit judicial i a la rodalia de Puigcerdà. 
Les principals comunicacions que el travessen són la N-260 de Puigcerdà a la Seu d’Urgell i la 
carretera veïnal que mena a Puigcerdà passant pel veïnat de Sant Martí d’Aravó, antiga via romana i 
camí ral, també conegut per camí Vell. 
 
A més, el poblament del terme el completen el poble de Talltorta (1.097 m), anomenat Talltorta o 
Talltorta, el 941, i alguns masos importants com ara el mas Aransó, el mas Sallens - existent des del s. 
XII - i altres construccions de relleu com la Torre del Remei - antiga Torre Manaut -. Altres són el molí 
de Bolvir i el mas d’Aravó (mansus de Aravone, el 1260). 
 
El cap de municipi, Bolvir (1.145m), abans de l’explosió urbanística es trobava dividit en dos veïnats: el 
de l’església i el raval del Castell o d’Amunt, d’origen medieval. La primera citació és del 925 i apareix 
com a Bulver. Les aigües termals hi són presents i fins fa pocs anys encara s’empraven per rentar la  
roba als safareigs. Igualment, una partida de terreny conserva el topònim dels Escalderons. 
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TURISME—CONÈIXER BOLVIR 

L’ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANTA CECÍLIA 

És l’església parroquial actual. Presenta una sola nau capçada per un 
absis semicircular llis que acaba amb un fris de mènsules 
esculturades.  

Té dues finestres de doble esqueixada. Al mur sud s’obre una 
portalada amb tres arcades en degradació, de secció rectangular, i 
dues mes intercalades sostingudes per columnes amb capitells 
decorats.  

En conjunt, es tracta d’un edifici de fi del s. XII o inicis del s. XIII, on s’observaven els afegitons d’unes 
capelles laterals i d’un campanar de torre d’època moderna. Té un parell de carreus de granit, per bé que en 

alguna zona també s’hi veuen fileres d’opus spicatum.  

En el Museu d’Art de Catalunya es conserva un frontal d’altar 
on  s’hi representa la vida de Santa Cecília amb escenes 
ordenades en dues fileres. 

Horari missa: Cada diumenge a les 12:00h 

Es pot entrar a veure-la entre setmana, concertant visita amb 
l’Ajuntament al 972895001 o bé enviant un correu  electrònic a 
l’adreça: bolvir@bolvir.cat 

 

 

 LA CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA 

Pertanyent a l’estil gòtic, fou aixecada el 1347 segons una inscripció sepulcral on constava que havia estat 
construïda per Guillem Pere, prevere de Meranges. Allí s’hi venerava una imatge de Santa Maria que 
portava vel, túnica i mantell, asseguda en un tron.  

El Nen resta assegut sobre la mà i el genoll esquerre de la Mare. Al 
Museu Nacional d’Art de Catalunya es conserva part d’un retaule 
gòtic del s. XV; és una talla policromada composta de cinc quadres 
pintats sobre fusta i repartits al voltant d’una capelleta 
ornamentada on hi havia la Verge. 

 Es representen diversos paisatges relacionats amb la vida de la 
Verge, com el naixement de Jesús, l’Anunciació i la vinguda de 
l’Esperit Sant, a la part superior.  

A la part inferior, l’Adoració del Reis i la Coronació de la Verge. 
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GASTRONOMIA 

 PANELLETS CATALANS 

La recepta  tradicional 

 

 

 

 

1– Triturar l’ametlla i barrejar el sucre. Afegir la ratlladura de llimona i la patata i es barreja. 
Opcionalment moniato, segons gust del consumidor. 

2– Preparar el panellet en forma de boleta o forma desitjada 

3– Arrebossar amb ametlles, pinyons, coco..., i pintar-los amb rovell 
d’ou. 

4– Coure al forn fins trobar-los dauradets. 

 INGREDIENTS 

*1KG d’ametlles per 1 Kg de sucre.  

*Ratlladura de Llimona, patata i/o moniato 
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GASTRONOMIA 

Arròs de muntanya amb costella,  

botifarra i cama-grocs 

INGREDIENTS 

 

-400 g d'arròs tipus Bomba,  

-40 g Cama-grocs,  

-4 talls generosos de botifarra negra  

-4 de botifarra crua, 

 -2 trossos de costella de porc

( prèviament confitada  a 65 graus 

unes 5 hores i posteriorment 

desossada),  

-2 o 3 tomàquets madurs,  

-1 tros de porro (de la part més 

blanca),  

-1 ceba trinxada,  

-2 grans d'all (opcional),  

-1  cullerada de pebre vermell,  

-oli d'oliva,  

-pebre negre,  

-brou concentrat de pollastre i vedella,  

-sal,  

-una branqueta de Farigola 

VARIANTS: 

- Podeu fer servir brou de verdura 

enlloc de brou animal 

- Podeu posar altres tipus de carn 

- S'hi pot afegir una mica de pebrot 

 

ELABORACIÓ 

 

  

Sofregir la ceba, el porro i l’all ben fi amb una mica 

d’oli, quan sigui ros afegir el tomàquet , salpebrem. 

Tallem la botifarra negra i la crua, afegim al sofregit. 

Tallem a daus regulars la costella de porc desossada 

i la afegim a la cassola, donem unes voltes i posa-

rem l’arròs, l’enrossim una mica, per tal de que mes 

tard no  ens quedi compacta. 

Cobrirem de brou que tindrem calent, ja que si el 

posem en fred tallarem la cocció de l’arròs i el gra 

quedarà trencat. 

Anirem sacsejant la cassola, mai remenar amb una 

cullera. 

Quan veiem que el gra ja es cuit li posarem la fari-

gola per sobre i l’assecarem al forn uns 4 minuts a 

200 graus. 

Que vagi de gust !! 
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Des de l’escola Santa Cecília us volem donar la benvinguda a tots els 

alumnes al nou curs 2018- 2019. 

Després de les vacances d’estiu, les mestres hem preparat amb molta 

il·lusió aquesta tornada, per tornar-nos a trobar el 12 de setembre. 

ADÉU ORENETES 

Adéu orenetes. 

Torneu l’any que ve. 

La branca florida 

traurà el cirerer.  

Rovell a les teules; 

silenci del niu. 

Sou fora vosaltres, 

és fora l’estiu. 

(Tomàs Garcés) 

 

 

 

 

EDUCACIÓ 

Amb l’arribada de la tardor, a l’escola celebrarem la 

festa de la castanyada, una festa molt arrelada i es-

perada pels alumnes. Abans de l’arribada de la Cas-

tanyera hem de preparar l’escola i decorar-la. Apro-

fitarem l’entorn per anar a passejar i buscar fulles i 

fruits de tardor per portar-los a l’escola. 

Amb pluja i vent, 

l’octubre entra content. 

 

ENDEVINALLA 

Per dintre sóc groga, 

per fora marró; 

i en una paradeta, 

en couen amb carbó  
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EDUCACIÓ 

 

Un any més ens trobem a les portes d’un nou curs, és un moment ple de il·lusió, ganes i nous reptes.  Ens 

hem acomiadat dels nens i nenes que ja s’han fet grans i que comencen una nova aventura, la de P-3!  

Durant tot l’estiu la llar ha estat oberta i hem fet tot d’activitats amb els infants. Com recordareu de l’anterior 

informatiu vam engegar el projecte de L’hort a l’escola i, sabeu què?  Ja hem pogut recollir el fruit del nostre 

treball! 

 Hem recollit tomàquets, mongetes, maduixes, enciams i fins i tot algun carbassó, els hem tastat i hem gaudit 

molt de l’experiència de veure créixer poc a poc els fruits del nostre hort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

També hem fet activitats d’aigua per intentar           

suportar millor la calor, ens ho hem passat molt bé  

remullant-nos fins a quedar ben xops!  

 
 
 

Les educadores de la llar: la Yolanda, la Vero, la Nina i la Cristina encarem el 

nou curs amb moltes ganes i emoció, seguirem apostant per les activitats 

d’experimentació, manipulatives, sensorials i tot un ventall d’activitats que 

fomentin l’autonomia i el desenvolupament integral dels infants.  Tenim moltes 

ganes de rebre els nens nous, esperem que  

tinguin una ràpida adaptació i que gaudeixin molt de la llar.  

 

Doncs som-hi! A Per un nou curs ple de noves aventures! 
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ESPORT 

POLIESPORTIU I ACTIVITATS 

 

 

 

QUOTES SOCI POLIESPORTIU 

  RESIDENTS NO RESIDENTS 

FAMILIAR 120,00€/any 240,00€/any 

INDIVIDUAL 80,00€/any 160,00€/any 

 

 

TAXA ÚS (entrada) POLIESPORTIU 

INFANTIL ADULT 

1€ (+1€ acompanyant) 2€ 

Obligatori acompanyant adult fins als 12 anys 
Si es volen utilizar les instal·lacions la taxa és 2€ 

AGENDA HIVERN 2018 

29 NOVEMBRE:  TALLER LLIT ELÀSTIC 17-19h (2€/socis gratuït) 

29 DESEMBRE: SANT SILVESTRE 8 KM 17h-19h 

(10€ / 5€ SOCIS/ 8€ FEDERATS) 

30 DESEMBRE:  3X3 NADAL 15h-20h (3€ /socis gratuït) 
Inscripcions: poliesportiu@gmail.com — TeL. 638 70 79 27—636 08 03 73 

 
 

OBERTURA POLIESPORTIU SENSE ACTIVITATS 

DISSABTES I DIUMENGES 17h a 20H 
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ESPORT 

ACTIVITATS  I SERVEIS 

 

 

 

 

CURS DE BALL           

 (obert a tothom) 

Vine a ballar, cada dimarts de les 

17:30h a les 19:00h a l’Escola munici-

pal de Sta. Cecília! 

Residents: gratuït 

No residents: 5€/ persona/ sessió 
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SALUT  

PARC SALUT A LA FONT DE LA VALL 

S’HAN INICIAT LES SESSIONS DE 
DINAMITZACIÓ DELS PARCS URBANS 
DE SALUT DE BOLVIR 

Les sessions es fan els dilluns de 9.30h a 
10.30h al poliesportiu o al parc de salut 
depenent de la meteorologia  (activitat 
prevista per tot l’any, excepte festius) i un 
divendres al mes 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. 

Us hi esperem!! 
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SALUT I PREVENCIÓ 

 

ANALÍTIQUES AIGUA POTABLE BOLVIR 
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TRÀMITS MUNICIPALS 

 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/TAXA 

  

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 efectiu 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 

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 

Teniu a la vostra disposició un correu electrònic per les gestions o demandes 

dirigides al Jutjat de Pau de Bolvir. 

jp.bolvir@xij.gencat.cat  

IDCAT MÒBIL 

JUTJAT DE PAU I REGISTRE CIVIL DE BOLVIR 

http://seu.xalocgirona.cat/csv
http://www.idcatmobil.cat/
mailto:jp.bolvir@xij.gencat.cat
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Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, tots els expedients de les administracions publiques han de ser electrònics començant pel 

registre d’entrada 

PASSOS A SEGUIR: 

1.Web ajuntament:  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 vostra col·laboració. 

TRÀMITS MUNICIPALS 

HORARIS DE BUS BOLVIR-PUIGCERDÀ-BOLVIR 

TRAMITS ON-LINE E-TRAM 

http://www.bolvir.cat/
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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, 13 972 896 040 restaurant@caltorru.cat 

RESTAURANT  LA SOLANA Ctra. Puigcerdà 972 895 270 janetsolana@hotmail.com 

REST.   LES HEURES D’EN  

DÍDAC (TALLTORTA) 

Camí de la Vall, 1 972 895 069 sandragarriga@hotmail.com 

RESTAURANT  L’ISARD Ctra. Puigcerdà 695 145 252 restaurantisards@gmail.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, 1 972 895 072   

FUSTERIA FRANCESC TURET Guils, s/n 972 141 351   

FUSTERIA JOAN CANAL Ctra. Seu d’Urgell,11 972 895 177 forjasegundodecoracio@yahoo.es 

FUSTERIA VILA  676 150 398 Fus-deco-vila@hotmail.com 

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 646 625 559 rucsiaventures@gmail.com 

TAXI BOLVIR Ral, 5 639 374 924   

TOPPREMIUM 
APARTAMENTS 

Plaça Major 3 615 490 340 info@toppremiumapartments.com 

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
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INFORMACIÓ DE CONTACTE 

 URGÈNCIES 

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 

 

 

S’ha decidit deixar oberta una de les sitges 

ibèriques, i s’han restaurat i consolidat les 

parets i s’ha instal·lat un vidre a sobre per 

poder observar l’interior sense perill. 

S’han trobat diverses monedes, un parell de 

sivelles medievals, un punyal romà i altres 

objectes més d’època antiga, alguns dels 

quals ja estan exposats a la vitrina del museu. 

La campanya d’excavació d’aquest any va 

ser un gran atractiu turístic ja que els 

visitants podien veure com treballaven els 

arqueòlegs, el que treien i fins i tot podien 

entrar al taller de restauració del museu i 

veure com es classificaven els objectes 

trobats.  

C A M P A N Y A  D ’ E X C A V A C I Ó  A L 

CASTELLOT DE BOLVIR  

Aquest estiu han passat pel museu de Bolvir 

uns 800 visitants, i s’han dut a terme tota 

mena d’activitats per tots els públics.  

Cada dimecres una cita amb en Pep 

l’arqueòleg, amb tallers adreçats  a nens on 

treballaven l’arqueologia, la numismàtica, la 

restauració,... han creat el seu propi escut 

romà, jocs de sobretaula romans, i fins i tot 

s’han iniciat en la recerca d’or.  

En el taller “toca-toca” es va poder gaudir 

dels animalons que més costen veure als 

boscos i rius de la Cerdanya. 

S’ha tornat a rebre als Arqueòlegs de la 

UAB i als seus estudiants de primer i segon 

grau que durant dues setmanes de juliol han 

estat excavant al jaciment, a més les 

restauradores durant gairebé tot un mes han 

estat restaurant objectes i consolidant murs i 

sitges del Jaciment.  

S’ha excavat més part de la muralla 

medieval del nord-est del jaciment, on 

semblava que surtis una altra torre de 

protecció medieval adossada a la muralla, i 

s’ha seguit buscant a l’interior del poblat i 

han sortit més parts d’antigues cases 

romanes, també part d’estances medievals. 

S’han obert unes quantes sitges més, 

romanes i ibèriques on han sortit molts  

materials des d’ossos d’ animals fins a parts 

d’ àmfores itàlico-romanes. 


