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     Núm. 45              DESEMBRE 2018 

Bones festes i 

feLiç any nou !! 

El passat dia 11 de novembre va morir el Sr. Joan 
Llombart i Pous, que fou regidor del nostre 
ajuntament des del 5 de febrer de 1967, i alcalde 
des del 3 d’abril de 1979 fins el 29 de juny de 
2007. 
 
Durant la seva època com alcalde es varen 
desenvolupar importants actuacions 
urbanístiques que van fer de Bolvir un punt de 
referència a la nostra comarca. Lamentem la 
seva defunció i mostrem el nostre condol a la 
seva família. 
 
S’apropen les festes nadalenques i aprofitem per 
desitjar-vos molta joia i benaurances i un feliç 
any nou 2019. 

 La Junta de Govern 
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LOCAL 

SUBVENCIONS PÚBLIQUES REBUDES 
 

L'Ajuntament de Bolvir ha adquirit 6 contenidors de 
sal per al desgel per diferents punts del municipi. La 
Brigada Municipal ha començat a distribuir els punts 
de recollida de sal perquè en facin ús els ciutadans que 
ho necessitin. Aquesta iniciativa compta amb el suport 
econòmic de la Diputació de Girona, amb un 
finançament de 1.607,20€. 
 
Tot i que el llevaneus i la brigada s'encarreguen de la 
distribució de sal a la via pública del municipi, cada 
vegada hi ha més particulars que sol·liciten poder-la 
utilitzar per a ús domèstic (per col·locar al carrer just 
davant de casa seva o bé per escampar en espais molt 
concrets on es detecta perill de patinar). 
  
Els 6 contenidors es col·locaran a les ubicacions 
següents: 
 
- Plaça Major 
- C/ Camp de l’Areny (Zona escola – Poliesportiu) 
- C/ Escoles 
- C/ Castell 
- C/ Camí de la Vall - Talltorta 
- C/ Mas d’Aravó - Talltorta 
 
Els contenidors de sal són de plàstic i tenen 200 quilos 
de capacitat. Consten d'una obertura a la part superior 
que serveix de fàcil accés per recollir la sal del seu 
interior. 
 
Preguem a tots els veïns que facin un bon ús dels nous 
contenidors i que no s’utilitzin per abocar-hi brossa ja 
que no es la seva  finalitat. 

CONTENIDORS POTASSA  

DIPUTACIO DE GIRONA 

Cooperació Local 

Construcció dipòsit d’aigua potable 

Import concedit: 28.874,00€ 

Cobrada: 18/04/2018 

 

DIPUTACIÓ DE GIRONA—Habitatge 

Projecte bàsic i executiu HPO Alcalde Bonet 

Import concedit: 6.535 ,42€ 

Cobrada: 02/05/2018 

 

DIPSALUT 

Actuacions per la lluita i control de plagues urbanes 
– Escola Sta. Cecília i Llar d’infants L’Oreneta 

Import concedit: 402,93€ 

Cobrada: 18/05/2018 

 

DIPUTACIÓ DE GIRONA 

Medi Ambient 

Informe seguiment PAES i Gestió Comptabilitat 
energética 

Import concedit: 1.170,00€ 

Cobrada: 02/08/2018 

 

SOC – Servei d’Ocupació de Catalunya 

Programa de Garantia Juvenil 

Contractació 6 mesos a jornada completa 

Personal Administratiu Ajuntament i Museu 

Import concedit: 11.000,00€ 

Cobrada: 23/10/2018 

 

DIPUTACIÓ DE GIRONA 

Servei d’Esports 

Promoció i foment de l’activitat física i l’esport 

Import concedit: 1.000,00€ 

Cobrada: 25/10/2018 

 

DIPUTACIÓ DE GIRONA—Habitatge 

Projecte rehabilitació 2ºn pis ajuntament antic per 
habitatge de protecció oficial 

Import concedit: 3.339,60€ 

Cobrada: 03/12/2018 
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LOCAL 

 

URBANISME 

  

OBRA DE LA SEGONA FASE DELS PORXOS DE CAL FANXICO  

 

 

Iniciades a finals de setembre, les obres de la segona fase dels porxos de Cal Fanxico s’estan 

desenvolupant correctament. Cal destacar que al haver finalitzat la coberta en la primera fase, 

actualment permet realitzar treballs des de l’interior malgrat que les condicions meteorològiques no 

siguin idònies. Durant aquest últim trimestre, s’han realitzat treballs de tancaments amb parets de 

maó calat (gero), distribucions interiors i replanteig de les instal·lacions. 

Es preveu que les obres finalitzin durant la tardor del proper 2019. 

 

OBRA DELS DOS NOUS PONTS A LA CARRERADA DEL TORRENT DELS ESTANYS 

Durant aquest darrer trimestre de l’any, també s’estan 

portant a terme les obres corresponents a la construcció 

dels dos nous ponts situats a la Carrerada del Torrent 

dels Estanys. 

L’objectiu, tal com es va explicar en el primer informatiu 

municipal d’aquest 2018, és evitar el problema que tot 

sovint pateix aquest tram del Torrent: les pluges 

torrencials comporten que hi hagin molts arrossegalls 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. 

L’acta de replanteig es va signar el passat 4 d’octubre i 

l’objectiu és que a finals d’any l’obra pugui estar 

finalitzada. 

Les obres les està portant a terme l’empresa RIPOLL 

OLIVERES S.L. amb la direcció d’obra de l’enginyer Joan 

Gurrera, i la supervisió dels serveis tècnics municipals. 
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LOCAL 

BOLVIR, SEU DEL II CONGRÉS ARQUEOPYRENAE 

Aquest any hem celebrat la segona edició de l’Arqueopyrenae, al Museu Arqueòlogic Espai Ceretània. 

Va tenir lloc el 19 i 20 d’octubre i amb un total de 13 ponències, tant del territori català com espanyol i 

francès. En aquesta segona edició s’ha debatut el pas d’Anníbal pel Pirineu i el transcurs de la segona 

guerra púnica, sobre l’any -218 a.c Diversos equips catalans com els del sud de França porten alguns anys 

estudiant les segones guerres púniques ja que va ser un gran esdeveniment bèl·lic de gran transcendència 

històrica. 

En aquest col·loqui s’ha intentat establir un panorama comú en l’estudi dels territoris, jaciments, materials 

arqueològics i numismàtics d’aquest període, amb l’objectiu d’intentar establir un punt de partida 

compartit en les recerques dels diferents equips. 

Un cop més vam tenir el grup de recreació històrica de Badalona, on vam fer una caminada vestits com els 

cartaginesos de l’època des del Tossal de Baltarga fins al Castellot de Bolvir, recreant el pas dels 

cartaginesos 2200 anys enrere. 

Va ser tot un èxit, amb més de 50 assistents tots dos dies, va ser un gran acte per conèixer més sobre la 

història que ens envolta, i no només sobre el pas del gran cabdill cartaginès sinó alhora vam poder veure 

els últims descobriments i avanços que estan fent tots els equips arqueològics presents en els seus 

jaciments treballats, així com noves dades de la Cerdanya i de Catalunya en general sobre el pas d’aquests 

guerrers.  Ja tenim ganes de la següent i de saber quin tema arqueològic es tractarà, estareu tots convidats a 

assistir-hi o a venir a debatre-ho entre tots els professionals i professors experts en la 

matèria que portem a cada edició. 
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LOCAL 

 

 

 

 

 

 

El cap de setmana 10 i 11 de Novembre Puigcerdà s’ha 
omplert de visitants i un any més ha estat tot un èxit.  
 
La Ramaderia de “La Sanera” de Bolvir s’ha imposat a 2 

categories diferents: millor euga amb pollí i primer 

premi en sementals. Jordi Ravetllat, també de Bolvir, 

s’ha fet amb el primer premi en la categoria de 

Sobranyes i Xavier Formenti de Talltorta s’ha endut el 

premi en quartons. Pel que fa a les millors ramaderies, 

Josep Formentí de Talltorta ha guanyat en la categoria 

de 6 eugues amb pollí, 2 femelles de recria i 1 semental.  

BOLVIR PREMIADA AL XXXVIII CONCURS DE CAVALLS 
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LOCAL 

FESTES SANTA CECÍLIA I SANT CLIMENT 

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

reunió divertits i de record. 

Al sopar de caçadors com és tradició es menja la peça caçada. En acabat va haver-hi espectacle i tots van 

poder gaudir de la bona música. 

L’endemà, vam celebrar el tricentenari de l’esglèsia de Talltorta amb una missa oferta per l’Arquebisbe 

d’Urgell i Copríncep d’Andorra Monsenyor Joan Enric Vives juntament amb el  dinar de la gent gran, on 

es varen repetir moments d’alegria i benestar, el dinar va tenir lloc al Local Social de Sta. Cecília,un 

deliciós àpat a càrrec del Restaurant l’Isard. Quan va acabar el dinar va haver-hi un espectacle a càrrec de 

Wonder Dance. 

Són aquests moments, de vida social, quan es gaudeix de l’entorn i de la gent, i és 

per això que l’Ajuntament gaudeix fent “poble”, fent “festa”, en definitiva, “fent 

Bolvir”. 

El pròxim any tornarem a celebrar aquestes festes i a trobar-nos amb aquelles 

persones en un  ambient festiu, que ens fan sentir a casa. 
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VILES FLORIDES 

Bolvir ha rebut les Tres Flors d’Honor 

2018 en el certamen organitzat per Viles 

Florides on participen municipis 

d’arreu de Catalunya  

  

El poble ha estat doncs premiat per la 

seva tasca en la millora de l’espai verd 

urbà, després que el Jurat visités el 

municipi el passat mes de juny i 

determinés aquest percepció. 

Aquest reconeixement posa de manifest 

la gran feina que es duu a terme per tenir 

la nostra localitat en molt bones 

condicions, amb una paisatge urbà 

acurat i compromès amb el Medi 

Ambient i 

la cura pel 

Patrimoni 

LOCAL 
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NECROLOGICA—NOTÍCIES 

BOLVIR REPARTEIX AJUDES ECONÒMIQUES ESCOLARS 

CONTRACTACIÓ DE JOVES EN PRÀCTIQUES 
 

La Cristina Burgués és la nova incorporació a l’ajuntament gràcies al programa de Garantia Juvenil que 

ofereix el SOC ( Servei d’ocupació de Catalunya), durant  un període de 6 mesos. És una iniciativa per a 

joves menors de 30 anys amb l’ intenció d’ajudar als joves a integrar-se a la vida laboral. 

Estarà desenvolupant tasques administratives a l’ajuntament i també col·laborarà amb algunes tasques 

relacionades amb el Museu Espai Ceretània.  

 

Lamentem les defuncions del Sr. Joan Llombart i 

Pous, ex alcalde de Bolvir, l’11 de novembre de 2018 i 

del Sr. Josep Martí  Francàs el 2 d’octubre de 2018.  

L’Ajuntament de Bolvir ha repartit aquest mes d’octubre la quantitat de 17.360,71€ entre els alumnes de la 

Llar d’Infants Oreneta i de l’Escola Santa Cecília per ajudar econòmicament a les famílies. 

Aquest any, com a novetat també ha destinat un ajut pels estudiants adolescents i s’ha ampliat el termini 

fins el 30 de juny de 2019, per presentar la sol·licitud dels ajuts individuals de fins a 150,00€ per:  

A) alumnes empadronats a Bolvir que cursin ESO (o equivalent segons programa educatiu francès) 

escolaritzats a Cerdanya (inclosa francesa), Alt Urgell o Berguedà;  

B) B) Alumnes fins a 25 anys empadronats a Bolvir que cursin ensenyament reglat post obligatori 

(batxillerat, cicles formatius, universitaris).  

Interessats presentar instancia online (www.bolvir.cat – seu electrònica 

- tràmits municipals – instància genèrica) 

http://www.bolvir.cat
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TURISME I PATRIMONI 

NOVA SENYALITZACIÓ: DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE BOLVIR  

La creació de punts informatius és una eina bàsica per orientar els 

usuaris dins l’àmbit del municipi i informar-los sobre els valors 

naturals i històrics de l’entorn que visitaran. 

Es van proposar les següents ubicacions: a l’exterior Espai Ceretània, 

ja que d’aquesta manera es potenciarà la divulgació de l’oferta del 

municipi des d’una estructura cultural ja consolidada, al costat del 

recinte de les piscines, ja que és un punt d’afluència de usuaris i 

visitants i per últim i no menys important a la plaça del poble, ja que 

és un espai central de Bolvir. 

Tots aquests punts descrits més a dalt contenen la següent informació: 

Un plànol detallat del municipi amb indicació dels serveis, dels 

punts d’interès i de les rutes, conjuntament amb informacions 

destacades de l’àmbit patrimonial a nivell del municipi i la regió. 

També tenen una funció evocativa i d’homenatge a la història del 

municipi i mostren imatges antigues del lloc, especialment 

d’oficis antics, ja que aquest és un dels arguments de la ruta dins 

del poble. 

Els plafons informatius de les rutes patrimonials al nucli de Bolvir 

és fan a part de donar informació, per aconseguir una ordenació i regulació de  del flux de visitants, 

prioritzant el pas per uns camins i preservant-ne l’ús d’uns altres, d’aquesta manera es regula l’ús de 

l’espai per garantir-ne la conservació. 

A més dels punts informatius és va proposar una senyalització identificativa 

de les cases del poble, la toponímia(nom antic de les cases) es una font de 

coneixement molt important del territori que ens parla de la seva història i dels 

seus habitants. Actualment al poble s’han senyalitzat un total de 71 cases, 

mitjançant una placa a la façana de cada casa amb el seu nom antic, amb la 

intenció de recuperar aquest coneixement popular col·lectiu. 

Aquesta subvenció a estat concedida per el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-

2020 - LEADER Inversió aprovada: 65.188,64€ 

Subvenció rebuda: 28.526,55€ 

43% de l’ajut FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural) 

57% de l’ajut DARP (Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca)  
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Ara per ara el parc de Salut està ubicat a la Font de la Vall, camí de Talltorta, i alguns usuaris van 

proposar un canvi d’ubicació per no haver de creuar la carretera nacional per a poder-ne fer ús.  Vam 

fer una enquesta pública amb dues propostes per a la nova ubicació. I el resultat, amb una diferència 

notable va ser traslladar-lo al parc de la piscina municipal (Torrent dels Agustins). 

Un cop s’hagi realitzat el canvi esperem que tothom li doni un bon ús. 

CANVI D’UBICACIÓ PARC DE SALUT 

NOVES PROPOSTES 

 

 

 

Ja tenim obertes dues noves pro-

postes participatives. La vostra 

opinió ens importa. 

Una d’elles per escollir el grup 

de música per la festa de l'estiu 

2019, pdeu recomanar fins a 3 

grups. L'altra és per desti-

nar 10.000€ a una activitat lúdic-

cultural.  Vota al portal: 

www.civiciti.com/es/es/bolvir 

 

QUÈ  

OPINEU? 
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HEMEROTECA 
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CULTURA 

BIBLIOTECA 

 
 

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 

 

NOVETATS 

 Aquest any la Biblioteca tindrà molts 

canvis positius. El primer de tot  és l’horari, 

amb una obertura de 10h setmanals i 

diferents possibilitats horàries. 

  L’Adquisició de nou material per a 

usuaris també és important, ja que 

s’incorpora un ordinador i una 

fotocopiadora /impressora d’aquesta manera 

es podrà fer ús  dels 2 ordinadors com a 

usuaris i poder imprimir /escanejar o 

fotocopiar el material que necessiteu. 

 També hi haurà un espai pels nens, 

amb sala de lectura infantil, coixins i molt de 

caliu per tal que els més petits passin una 

bona estona de lectura a la biblioteca. 

 Cal destacat també que aquest any 

hem rebut una subvenció per a nous llibres, 

així que us convidem a tots a passar moments 

de lectura agradables a la Biblioteca. 
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INFORMACIÓ  

A Bolvir el desfibril·lador està instal·lat al costat del Poliesportiu i 
davant de l’escola, activat i funcional per a qui ho necessiti. 
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CULTURA 

VISITES AL MUSEU ESPAI CERETÀNIA 

LES VISITES GUIADES AL MUSEU ESPAI CERETÀNIA 

A l’espai d’interpretació s’inicia la visita explicant la importància de l’orografia cerdana, posant l’accent en 

la importància de la singularitat de la comarca com a terra de pas transfronterer entre la Gàl·lia i Hispània. 

Entre altres qüestions, es fa esment que la façana nord de la comarca conté or i que aquest procedeix fins al 

riu. 

Quant a la fase prehistòrica, s’explica de manera general i global les diferències entre el que es considera un 

període històric i un prehistòric, explicant-ne les característiques generals sense entrar en aspectes singulars 

de la comarca. 

S’enllaça seguidament amb la sedenterització dels pobles i les construccions dels primers poblats, així com a 

Cerdanya l’oppidum de Bolvir. S’explica la importància de les fonts clàssiques com Estrabó, doncs són 

aquestes les que fan una primera anàlisi de la geografia i els poblats ibers dels Pirineus. Tanmateix, tot es 

lliga amb l’explicació urbanística del poblat en època ibèrica, diferenciant les característiques urbanístiques 

civils i les militars, així com els sistemes d’emmagatzematge. 

Es procedeix a explicar l’època romana. Es pren especial atenció a fer diferenciar al visitant la Roma 

republicana en època del Castellot i la Roma imperial posterior, corresponent al període de Iulia Lybica. 

Així, es diferencien dues fases d’ocupació romana. Es contextualitza el visitant en el conflicte de la Segona 

Guerra Púnica, que permet explicar l’arribada de Roma a la península. També es procura fer menció de 

diferents anècdotes, com la de Sertori o Calví. Es procedeix després a explicar el motiu de l’abandonament 

de l’oppidum i es continua el relat històric amb l’arribada de la capitalitat a Llívia. Tanmateix, es 

contextualitza en el període de la Segona Guerra Civil entre Cèsar i Pompeu Magne. 

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

Al mateix  jaciment, l’explicació es centra en l'urbanisme. La visita ara ja no seguirà una línia cronològica, 

doncs s’explicarà a partir del recorregut físic marcat, explicant, en la mesura del possible, totes i cadascuna 

de les edificacions, així com remodelacions en cada període 

si es dóna el cas. Sobretot, la façana sud del jaciment, la més 

treballada i on es conserva la muralla ibèrica, s’explica amb 

deteniment els canvis soferts durant el període romà, entre 

els quals destaquen la nova entrada monumental i les torres, 

el cos de guàrdia o bastió, el taller i altres. També, abans de 

la visita al jaciment, s’explica la diferència de les tipologies 

constructives entre les diferents èpoques: l’enllosat de 

pissarra romà, l’opus spicatum medieval i les roques de riu, 

grans i arrodonides típiques de les primeres construccions. 
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CULTURA 

En els darrers anys s’ha procedit a la recuperació i consolidació d’una 
vuitantena de metres de la muralla medieval de llevant, aprofitant que en 
alguns trams es conserva més de 1.5m de potència. Aquest 2018 hem volgut 
fer  un pas més enllà en la recuperació i posada en valor del clos, i s’ha 
col·locat un enllumenat per la part exterior, de tal manera que l’estructura 
també pugui ser vista i contemplada  en horari nocturn.  
 

       

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

 11h – 14h 

 

TANCAT 
11h – 14h 11h – 14h 11h – 14h 

11h – 14h 

16H-18H 
11h – 14h 

 16H-18H 16H-18H 16H-18H 

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

TANCAT 11h – 14h 11h – 14h 
11h – 14h 

16H-18H 
11h – 14h 

 

TANCAT 
 

 16H-18H 16H-18H  

NOU ENLLUMENAT A LA MURALLA MEDIEVAL DEL CASTELL 

MUSEU HORARI NADAL 2018  
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CULTURA 

ESPAIS CULTURALS, i ARTÍSTICS A BOLVIR 

ESGLÉSIA 

ST. CLIMENT DE TALLTORTA 

 
Pintures barroques 

 

SERVEI MONEDER—1€ 

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

VISITES  

Visites guiades amb context històric, que us portaran a reviure 

una època d’art en tota la seva essència, pintures que parlen, 

que expressen, que expliquen història. 

Tots els dies, demanant prèviament visita al  972.895.001 
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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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EXPOSICIONS 

 

 

 

INAUGURACIÓ 6 DESEMBRE 18h. 

M. Paumarch, pintor, escriptor, músic. 

Obra suggeridora i personal, que gira entre “allò que 

veus i allò que no veus”, d’un surrealisme apuntat, 

sense estridència, però amb tocs, petits nuclis, centres 

d’interès a observar. 

INAUGURACIÓ 6 DESEMBRE 12h 

Ernest Altés comença a fer escultures a l’edat de deu 
anys i des d’en fa més de quaranta, s’hi dedica 
professionalment. La seva formació acadèmica 
s’inicia a les escoles Massana i Llotja de Barcelona i a 
Belles Arts d’Olot on estudia la tècnica del gravat. 
Paral·lelament,amb qui aprèn veritablement és amb 
forjadors, calderers i picapedrers de qui entén la 
manera de treballar els materials. 
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AGENDA DE NADAL 

 

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

de la Marató de TV3. 

Tota la recaptació  rebuda, en aquella jornada festiva i distreta, va directament  per  la 

coneguda Marató de TV3 que enguany  està motivada i dirigida pel foment de la investigació 

de les Malalties sobre el Càncer.  

En el proper butlletí municipal, us informarem sobre l’import de la recaptació total d’aquell 

vespre, que tant de bo desitgem sigui una quantitat solidària. L’any 2017 va ser de 1.550,00€, el 

2016 1.490,00€, el 2015 1.510,00€ i el 2014 600,00€. 

LA QUINA DE NADAL 
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 AGENDA 
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Rucs i aventures és un espai ubicat a Bolvir en un entorn natural on podem 
compartir i aprendre moltes coses sobre els rucs, divertir-nos tenir-ne cura, 
raspallar-los, acariciar-los  i.... abraçar-los! 

Oferim activitats per famílies, amb  nens a partir de 2 anys on podran també 
conèixer els animals petits de granja, fer activitats diverses tant passejades 
amb ruc com diferents tallers i activitats que organitzem durant l'any. 

Aquest mes de desembre seguim amb la tradició d'anar a buscar el tió que 
ha baixat de les muntanyes i els rucs ens ajuden a trobar-lo;  és un moment 
molt emotiu i màgic per compartir família i infants. 

Paral·lelament a aquestes activitats com ja vàrem anunciar fa uns mesos 
Rucs i aventures a introduït una nova vessant: l'asinoteràpia,TAA teràpies 
assistides amb rucs a infants amb necessitat especial i gent gran, per 
beneficiar a nivell cognitiu emocional, social i físic. 

Dinàmiques d'equip amb el ruc com a coterapeuta; en ajuden a connectar 
amb la natura, amb nosaltres mateixos i  els nostres companys. 

El rucs son capaços d'establir un fort i a la vegada surtil vincle amb les 
persones. Aquest barreja de sensibilitat; força de cotó i acer, fan del ruc un 
animal de teràpia d'una enorme profunditat. 

Aventura't ! Vine a conèixer els nostres rucs i a gaudir  de Cerdanya a pas 
de ruc.  

El 29 de desembre (19h), arriba el Patge Reial!!! 

Veniu a explicar-li com us heu portat i entregue-li la carta amb 

els vostres desitjos i regals. I mentre espereu el vostre torn 

podreu divertir-vos amb jocs infantils i activitats al parc de 

Nadal i amb la presentació 

del nou llibre  infantil sobre 

Anníbal! 

Passa a recollir la carta dels Reis Mags per 

l’Ajuntament de Bolvir 

AGENDA 
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DINAR I SOPARS DE NADAL 

A Bolvir teniu restaurants per anar a celebrar 

qualsevol data nadalenca. 

Llocs on podeu tastar la cuina catalana, d’autor, 

tradicional, de qualsevol estil i amb productes de 

proximitat. 

Recordeu reservar sempre, i sobretot conduir 

amb prudència un cop sortiu dels establiments. 

Aquests dies són per passar-los envoltats amb 

família, amics i gent especial.  

Així doncs gaudir de la Gastronomia Ceretana! 

 

FES LA TEVA CISTELLA DE NADAL A LA BOTIGA DE 

L’ELVIRA  I EL FORN DE BOLVIR! 

Productes de tota mena, per tots els gustos ! 

A la botiga de l’Elvira de Bolvir, hi podeu trobar tot el que 

necessiteu per fer una bona Panera de Nadal..I és que 

aquestes dates són de presents, de detalls.. 

Sovint ens oblidem, que els productes alimentaris també 

són molt bona opció com a regal de Nadal o Reis. 

Un bon torró, un bon vi o cava, uns dolços, uns bombons, unes sopes o cremes, 

embotits  o formatges de la Cerdanya... 

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

Consulteu els seus horaris d’obertura tan de la botiga com 

del forn i no us quedeu sense el millor pa de llenya de la 

Cerdanya! 

GASTRONOMIA 
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INAUGURACIÓ RESTAURANT L’ISARD 

BACALLÀ A LA GALLEGA 

INGREDIENTS 

 

• Ingredients (2p) 

• 2 lloms de bacallà (dessalat) 

• 4 patates 

• 2 grans d'all 

• 1 cullerada de pebre vermell 

dolç 

• aigua 

• oli d'oliva verge extra 

 

 

ELABORACIÓ 

 

Pela les patates i talla-les a rodanxes de 1'5 

cm de gruix. Posa a coure en una cassola 

amb abundant aigua i un rajolí d'oli durant 

20 minuts. Assaona. Quan quedin 5 minuts 

per acabar la cocció, afegeix els filets de 

bacallà. Retira del foc, cola i reserva tant el 

brou com les patates i el bacallà. 

 

Pela i lamina els grans d'all i daura'ls en una 

paella amb un raig d'oli. Quan agafin color, 

retira del foc, reserva algunes làmines d'all i 

afegeix una cullerada de pebre vermell. 

Aboca un got del brou de la cocció en un 

got batedor, afegeix el refregit d'all i tritura 

amb la batedora elèctrica fins que lligui. 

 

A l'hora de servir, col·loca les patates al fons 

del plat; posa a sobre el bacallà, salsa amb 

la salsa d'all i pebre vermell, i acompanya 

amb unes làmines d'all fregides.  

 

Bon profit! 
 

Consell: 

Aquest plat de bacallà s'elabora de la ma-

teixa manera que el pop a la gallega, no-

més que en aquesta ocasió se substitueix el 

pop pel bacallà. 

 

972 895 033 

695 145 252 

 

El dia 5 d’Octubre va tenir lloc la inauguració del nou restaurant L’Isard, amb una nova gerència. 

Un Restaurant que ens ofereix cuina ceretana i pulperia, amb menú diari, de cap de setmana, 

carta, tapes, racions i pop a la Gallega o a la Brasa, per aquest motiu i en homenatge a la seva 

inauguració, ens han preparat la recepta de bacallà a la gallega.  Us desitgem molt d’èxit!! 

GASTRONOMIA 
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Quan vam arribar a l’escola vam decidir continuar aprenent més coses 

sobre les vaques, i els alumnes han anat portant objectes de casa que 

tinguessin relació amb el projecte. Fins i tot de Cal Comte ens han portat 

llet i hem pogut fer iogurts. Que estaven boníssims. 

EDUCACIÓ 

Aquesta tardor hem anat a visitar la granja de vaques de Cal 

Comte. Hem après moltes coses que no sabíem, com ara que les 

vaques s’han de munyir cada dia, que mengen herba i farratge i 

que quan són petites beuen llet de la mare, com nosaltres. 
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Quan vam arribar a l’escola vam decidir continuar aprenent més coses 

sobre les vaques, i els alumnes han anat portant objectes de casa que 

tinguessin relació amb el projecte. Fins i tot de Cal Comte ens han portat 

llet i hem pogut fer iogurts. Que estaven boníssims. 

LA CASTANYADA A L’ESCOLA 

El dia 26 d’octubre vam celebrar la castanyada amb tots els alumnes  de la ZER a l’Escola Santa Cecília de 

Bolvir. Quan van arribar totes les nenes i nens ens van fer seure en el “hall” i  aleshores ens van dividir 

en quatre grups: moniatos, castanyes, bolets i carabasses.  

Cada grup havia d’anar a fer una activitat diferent. Una activitat 

era seguir un passos de ball mirant la pantalla digital. Una altra 

era un taller per fer màscares de terror, podies triar entre fer una 

carabassa, un fantasma o Frankenstein.  

L’altra era el túnel del terror i aquest és el que més ens va agradar. 

Abans d’entrar ens van explicar una història d’una família que es 

deia Capdevila  

Dintre del túnel del terror estava totalment fosc, hi havia fum i tot el terra estava ple de fulles seques. 

També hi havia mestres disfressats de dimoni, d’esquelet, de vella... Hi va haver nens que no van 

voler entrar, d’altres que van passar molta por i altres que volien tornar a entrar. 

Quan ja havien passat tots els nens i nenes pel túnel també van 

passar els mestres i després vam poder veure qui eren els mestres 

que anaven disfressats. 

A la sortida del túnel del terror anàvem cap al pati i allà ens van 

donar l’esmorzar que era, pa amb xocolata. 

Alumnes CM-CS                                                   

Escola Santa Cecília 
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EDUCACIÓ 

 

 

“A la tardor ni fred ni calor “ 

 

Durant aquest primer trimestre hem 

anat fent experimentacions amb tot el 

que ens proporciona la tardor. Per tal 

de conèixer una miqueta més aquesta 

estació de l’any, hem après cançons i 

dites, vam anar a recollir fulles 

seques i les vam trepitjar tot fent “cric

-crac”. 

També hem fet un tastet de fruits de 

tardor. Alguns d’ells,  com el caqui, 

la xirimoia o la magrana, no els 

havíem tastat mai! 

 

Per celebrar la festa més important 

de la tardor, La Castanyada, vam 

iniciar la setmana fent un taller 

familiar. Vam fer Panellets!!!  

 

I com és tradició, ens vam vestir de 

castanyers i castanyeres, vam cantar, 

ballar i  menjar castanyes i 

moniatos… Ah, I xocolata desfeta 

amb coca!!! 

I és que no parem mai de fer coses!!!  

 

També hem celebrat Santa Cecília, la 

patrona dels músics,  

Vam estar tota una setmana fent diferents activitats relacionades amb la música. 

Van ser uns dies ben mogudets!!! Hem de donar les gràcies a tots/es els/les pares, 

mares, tiets, tietes, cosins, cosines i mestres que van venir a tocar instruments o a 

cantar! Ens ho vau fer passar d’allò més bé!  
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Poema de l’hivern 

 

M’agrada l’hivern  

Perque m’agrada? 

Per la neu blanca 

I pel nadal 

 

El fred de l’hivern 

Té una solució: 

Els guants, la bufanda 

PINTA’M! 
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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 

1,50€ (+1€ acompanyant) 2€ 

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



 

     Núm. 45         Butlletí Informatiu    Desembre 2018 

 

www.bolvir.cat 

 

31 

 ACTIVITATS I SERVEIS 
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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 

TELEFON CONTACTE ALSA 

902422242  

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, 15 662 23 97 65   

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 

VITCLIC SOLUCIONS 
INFORMATIQUES 

 637 839 962 info@vitclic.io 

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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Campió del Món WSA 2018 

També ha estat partícip amb activitats dirigides a 

persones amb discapacitat, oferint passejos, fet 

que el va portar a entrenar a dues persones amb 

minusvàlides, i presentar-les en una carrera tan 

prestigiosa com Pirena-nova forma de vida. 

L’Ajuntament de Bolvir esponsoritza aquest 

equip, i reconeix el mèrit d’aquest esportista 

d’èlit fincat a Bolvir. 

Per tant des del poble donem l’enhorabona per 

aquesta nova victòria i l'encoratgem a seguir 

aconseguint nous reptes i èxits sobre la neu i amb 

els seus grans companys de curses! 

Si voleu seguir la pista: 

www.lazarosteam.blogspot.com.es/ 

www.facebook/lazarosteam 

Instagram: lazarosteam 

 

LAZARO’S TEAM  

LAZARO’S TEAM ÉS CAMPIÓ MUNDIAL DE 

MÚIXING 

Lázaro Martínez Sonsona, músher de Lazaro’s 

Team, rep la medalla d’or al campionat del món 

de terra  de múixing amb gossos nòrdics en la 

modalitat d’esprint de la WSA a Samorin 

(Eslovaquia). 

La seva dedicació i tenacitat l’ha portat a competir 

a la Lliga Catalana, i més tard a campionats 

d’Espanya, Andorra fins a un nivell internacional. 

El seu dia a dia transcorre en una caravana amb 

els seus gossos, i el múixing diu, “és una filosofia 

de vida”. 

 


