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D eixem enrere l’estiu per donar pas a la tardor; una 

estació plena d’esdeveniments històrics i importants pel 

nostre país 

 
Després d’un estiu ple d’activitats en el nostre poble, amb el 10è 

Cicle de Jazz , festa d’estiu, concert jove, concert de música 

clàssica i activitats a l’Espai Ceretània, hem arribat a la tardor i ha 

arribat la calma. 

Seguirem treballant per la millora del municipi i hem iniciat la 

construcció d’un nou dipòsit d’aigua per tenir una capacitat 

superior d'emmagatzematge d’aigua potable. En breu 

començarem les obres de rehabilitació dels porxos de Cal 

Fanxico. 

El nostre país està vivint uns moments apassionants i el proper 1 

d’octubre es portarà a terme el referèndum d’independència. 

Des de l’ajuntament donem ple suport, des de l’inici del procés i a 

totes les actuacions portades a terme pel Govern de la 

Generalitat, també hem donat suport al referèndum amb el 

decret de suport  al mateix i assistint el passat dia 17  a la plaça 

de Sant Jaume de Barcelona amb més de 700 alcaldes. 

Demanem a tota la població que participi en la votació amb el 

seu vot positiu a fi d’aconseguir la creació d’un nou país. 
 
       Junta  de Govern 
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ES FIRMA L’ACTA D’OCUPACIÓ 

ANTICIPADA DE L’HORT DE CAL 

FANXICO,  FUTURA PLAÇA NOVA 

LOCAL 

SUBVENCIÓ ATORGADA PER 

PART DE LA DIPUTACIÓ DE 

GIRONA –  MEDI AMBIENT 

  
En data 18 de juliol de 2017, la 

Junta de Govern de la Diputació 

de Girona ens va atorgar una 

subvenció econòmica per import 

de 5.823,24€ per dur a terme el 

canvi de làmpades de vapor de 

sodi existents amb equips retrofit 

Led de 24W 3000K d’alt rendiment i 

de baixa contaminació lumínica, 

en un total de 70 punts de llum. 

  

Aquestes actuacions tenen 

l’objectiu de millorar, en tot el 

municipi la contaminació lumínica, 

la seva eficiència i el seu consum. 

Per millorar l’eficàcia lumínica s’han 

instal·lat les retrofit LEDS, segons 

normativa vigent, model LED 

Roadwey Light M-Class Marca 

Schwabe. El model ha estat triat 

pel consistori, emparats en els 

consells dels tècnics. 

  

Durant l’última quinzena del mes 

de setembre s’ha dut a terme el 

canvi de lluminàries al C/ Agustí 

Manaut i  properament es 

procedirà a iniciar els treballs als 

següents carrers: 

  

C/ Camí Ral 

C/ Urgell 

C/ Ciutadella 

C/ Església 

C/ Pujada Ciutadella 

Plaça del Mirador 

C/ de la Font 

  

El cost total de l’actuació 

ascendeix a 20.020,00€ 
  

En data de 31 d’agost, es va signar l’acta de 

replanteig de les obres de construcció del nou 

dipòsit d’aigua potable de 1.250m3 de capacitat. 

Al llarg del mes de setembre, s’han realitzat les 

feines de rebaix de terres, fonamentació i 

construcció de les parets perimetrals del dipòsit. 

Aquestes obres permetran incrementar els 500 m3 

acumulats actualment en els dos dipòsits situats en 

el camí de l’aigua, passant a obtenir una 

capacitat total de 1.750 m3. 

IN ICI  DE  LES  OBRES  DE 

CONSTRUCCIÓ DEL NOU DIPÒSIT 

D’AIGUA POTABLE 

El dia 10 d’agost es 

va firmar l’acte 

d’ocupació de 

l’Hort de Cal 

Fanxico per  iniciar 

el projecte de la 

nova plaça.  
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LOCAL 

Havent quedat inaugurat l’edifici de Cal Fanxico com a nova Casa del Poble, el següent pas 

ha estat la redacció del projecte de rehabilitació integral, reforma i ampliació de l’edifici “els 

porxos de Cal Fanxico”, aprovat en Ple Municipal en data 26 de maig de 2017. 

Aquest immoble, igual que l’edifici principal de Cal Fanxico, també es troba en el catàleg de 

béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Cerdanya (POUPMC). 

Tot i que en l’edificació no hi consta cap ressenya que pugui donar una data sobre la seva 

construcció, hauria de ser de la mateixa època que Cal Fanxico. En el dintell de la porta 

principal d’accés, hi ha esculpit en pedra que data de l’any 1845. Arquitectònicament tenen 

una tipologia totalment diferent, així com la seva construcció, bàsicament per l’ús a que 

estaven destinats els edificis esmentats. 

La rehabilitació integral i ampliació plantejada, permetrà adoptar un programa funcional per 

a transformar els actuals espais, que antigament estaven destinats a estada de bestiar i a 

paller, per als nous usos d’auditori-sala actes, biblioteca, sales polivalents, magatzems i un 

espai gastronòmic. 

Aquesta obra, es portarà a terme en dues fases d’execució, i en aquesta primera,  es 

realitzaran els treballs d’enderroc i desmuntatge, moviment de terres, fonamentacions, 

estructura i coberta de l’edifici. 

Pel que fa a l’adjudicació de les obres, el passat 4 d’agost, es va publicar al perfil del 

contractant, al DOGC i al BOP l’expedient de licitació. El 12 de setembre es va realitzar 

l’obertura dels sobres 1 i 2 (documentació administrativa i tècnica) i el 21 de setembre es va 

realitzar l’obertura del sobre 3 (oferta econòmica). Un cop valorades les propostes 

presentades, segons el Plec de clàusules administratives particulars, es procedirà a 

l’adjudicació de l’obra. 

PRIMERA FASE DE LA REHABILITACIÓ INTEGRAL I AMPLIACIÓ DELS 

PORXOS DE CAL FANXICO, PER A AUDITORI I ALTRES SERVEIS 

MUNICIPALS 
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LOCAL 

LA GRAN ENCESA 

L’AJUNTAMENT DE BOLVIR INFORMA QUE: 

“En el Ple Ordinari de 13 de juliol de 2017, es 

va acordar per unanimitat donar suport a la 

moció proposada pel grup CUP, per a la 

cooperació de la Diputació de Girona amb 

municipis de la demarcació en processos 

d’internacionalització de prestació de 

serveis i activitats locals, manifestant: 

1) el rebuig als pressupostos generals de 

l’estat basats en l’austeritat, pobresa salarial,  

retallades en pensions i serveis públics i 

inclusió d’obstacles per dur a terme 

municipalitzacions dels serveis públics.  

2) l’oposició a la llei Montoro i a la constant 

agressió contra l’autonomia local tendent a 

la privatització dels serveis públics. “ 

Un repte aconseguit i de camí cap al 

Llibre Guinness dels rècords. 

La gran encesa de Llívia, que la nit del  23 

de setembre, des del camp defútbol, 

il·luminà el cel de la Cerdanya, amb un 

clar suport a la campanya del “Sí”. 

Alhora esdevingué un dels actes més 

representatius i multitudinaris de  

recolzament a la convocatòria catalana del Referèndum de l’1-O. 

La protagonista indiscutible de la vetllada:  una estelada gegant, formada per 

81.500 espelmes que va cobrir una superfície de 45x72 metres, 225 fileres 

d’amplada i 360 de llargada.  

El promotor d’aquesta iniciativa va ser el figuerenc Bruno Pérez; pèrit judicial 

informàtic forense de professió. Pérez, un apassionat d’aquestes formacions 

lluminàries, no va perdre detall d’aquesta composició espectacular que  sota 

desenes d’assistents, col·laborà a encendre la multitud d’espelmes.  

“La seva claror representa la llum que aporta cada ciutadà, en un missatge 

de pau i il·lusió”, manifestava emocionat l’organitzador.  

MOCIÓ CUP 

L’AJUNTAMENT DE BOLVIR INFORMA QUE: 

“Atesa l’aprovació per part del 

Parlament de Catalunya de la Llei de 

Referèndum per l’autodeterminació de 

Catalunya i del Decret de convocatòria 

signat pel Govern de la Generalitat per a 

celebrar-ho en data 1 d’Octubre de 

2017, l’Alcalde de l’Ajuntament de Bolvir, 

en Bartomeu Baqué i Muntané, en 

exercici de les atribucions de 

representació, manifesta que : dóna ple 

suport al Referèndum, que dóna compte 

al Ple de L’Ajuntament i que comunica la 

resolució al Govern de la Generalitat de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques i a l’Associació de 

Municipis per la Independència”. 

ACTE DE SUPORT a l’1-O 
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SOCIETAT 

X CAMINADA POPULAR BOLVIR 
 

El passat dia 10 de setembre, i com ja va sent tradició a Bolvir, es va 

convocar la X CAMINADA POPULAR. Tot una experiència a l’aire lliure, que 

va reunir veïns i visitants del poble.  

La ruta marcada: Camí de l’Aigua, Jaciment el “Castellot” i la Font del Vall, 

va ser testimoni d’una reunió agradable, molt sana i amb un temps que 

deixà acompanyar la jornada.  

ACTES DE SUPORT AL REFERÈNDUM DELS ALCALDES DE CATALUNYA 

El passat 17 de setembre, l’Alcalde de 

Bolvir, el Sr. Bartomeu Baqué Muntané, va 

assistir juntament amb més de 700 

alcaldes i 11 representants d’ajuntaments 

de Cerdanya a l’acte de recolzament al 

referèndum del proper 1 d’octubre, varen 

ser rebuts a l’inici a l’Ajuntament de 

Barcelona per la seva alcaldessa, Ada 

Colau. Tot seguit, en una imatge 

simbòlica varen creuar pel mig la plaça 

de Sant Jaume fins a la Generalitat, el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va 

sortit a rebre’ls. 

L’1 de Juliol, l’alcalde, el Sr. Bartomeu Baqué i Muntané, va estar present a la Declaració del 

Món local per donar suport al Referèndum de del proper 1 d’Octubre. L’acte es va celebrar 

al paranimf de la Universitat de Barcelona (UB) amb el President de la Generalitat com a 

assistent principal, entre d’altres entitats, i acompanyat de més de 500 alcaldes i alcaldesses 

de Catalunya.  
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L’Ajuntament  de Bolvir impulsa una 

nova experiència en participació 

ciutadana oberta . 

En aquest cas, ha escollit la 

plataforma Civiciti per obrir un diàleg 

de pressupostos participats, de 

manera que el ciutadà pugui 

suggerir propostes que es tindrien 

presents en el pressupost de Bolvir del 

2018.   

L’iniciativa ha estat molt ben rebuda 

per part dels veïns i ha patit una 

força intervenció per part d’ells per 

tractar-se d’una primera posta en 

escena. 

Així doncs, la proposició que ha pres 

més força al voltant d’aquesta 

participació ha estat: 

-CREACIÓ D’UN CENTRE DE 

COWORKING  

Agraïm la col·laboració ciutadana i 

us convidem a seguir-ho fent! 

SOCIETAT 

EL PROCÉS PARTICUPATIU CIUTADÀ PELS PRESUPOSTOS 2018 

ATENCIÓ! 

Nova temporada 2017-2018 inici:  

12 Setembre 

Residents: gratuït - No residents: 5€/ 

persona/ sessió 

INICI DEL CURS DE BALL 2017/2018 
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CONCURS DE  CEMENTIRIS ADIOSCULTURAL 

SOCIETAT 

Amb motiu de la inauguració del Memorial  del Cementiri , i aprofitant tenir la 

màxima repercussió possible a nivell internacional, Bolvir ha volgut optar a la 

candidatura de millor Monument 2017 de la revista AdiósCultural. El 3 de 

Juliol, el jurat d’aquest concurs va fer-nos saber que havíem estat 

seleccionats entre d’altres, com finalistes, sent lel guanyador per decisió 

popular. És una bona notícia doncs es reconeix, no només el gran projecte 

de  l’Equip Tècnic de l’Ajuntament, sinó que a més li dóna al poble, un caràcter important de 

Patrimoni ben conservat. Podeu votar a la seva pàgina fins el dia 30 de setembre, seguint 

aquests passos:  

1. Entrar a la web  

http://www.revistaadios.es/concurso-cementerios2017.html 

2. Indicar un email i aceptar la política de privacitat (esperar un moment 

que es validi la informació) 

3. Escollir categoria “Mejor Monumento”…i VOTAR…. 

A “ver resultados”, podeu comprovar els vots comptabilitzats. 

 

 

 

 

Bolvir ha rebut les Tres Flors d’Honor 2017 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 Històric Català. És per tant un recull de sensacions que posa sobre 

Bolvir, la mirada d’un poble emblemàtic. 

BOLVIR PREMIAT PER VILES FLORIDES 

http://www.revistaadios.es/concurso-cementerios2017.html
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SOCIETAT 

FESTIVAL B! DE BOLVIR CONCERT DE GOSSOS I ROBA ESTESA 

MOMENTS D’ESTIU PER RECORDAR— LA FESTA DE L’ESTIU 

X TROBADA DE PUNTAIRES 

Fils, filigranes coixins o boixets..un art tèxtil molt estès 

per la cultura catalana al llarg dels anys. 

Al cap i a la fi, una reunió de dones per xerrar de tot, 

amb un somriure  a cop de puntada! 

A Bolvir, ens agrada contemplar aquesta meravella, i 

per això cada any tenen el seu lloc al poble per fer 

una petita mostra de la seva traça. Enguany era la 

Desena Trobada que se celebrava  amb motiu de la 

FESTA DE l’ESTIU, i és clar, va ser tot un plaer  rebre-les! 

 

La nit del 5 d’Agost va ser pels Joves. De tot arreu 

venien per trobar-se a Bolvir! 

Estaven tots convidats al FESTIVAL B! I és que ja s’ha 

convertit en una cita indispensable entre el jovent de 

Cerdanya i de fora. 

Tres hores banyades de rock català a càrrec del mítics  

“Gossos”, un escenari ple 

d’èxit entonats per aquests 

4 manresans  que són un 

clàssic en el món de la música catalana.  

Tot un descobriment però, resultaren “Roba Estesa”, un sextet 

musical femení i feminista, que fusionaren el folk, la rumba, les 

cançons tradicionals, i les cançons d’autora. 

L’any vinent deixem les portes obertes de nou a una nova proposta 

Jove, per tal de que aquest sector de la població pugui gaudir de 

la música d’una manera divertida i sana! 
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SOCIETAT 

LA CURSA BTT I ELS CLASSIFICATS 

El primer dissabte d’agost, vam celebrar la Festa d’Estiu. Com cada any, i ja en portem 22, 

varem iniciar-la amb la cursa popular de BTT,  i la X Trobada de Puntaires, a la tarda tobogan 

gegant al carrer Torrent dels Agustins. Volem agrair la vostra participació en les diferents 

activitats de la festa d’Estiu!!!! La cursa de BTT va finalitzar amb els resultats següents  

   Categoria Inscrits 1er Classificat 2on Classificat 3er Classificat 

1 Baldufes 9 Jordi Bonet Sanfelia Abril Baque Ferrer Pau Oliveres 

2 Superminis 12 Max Eiriz Vidal Martí Rosés Fitó Marc Carrillo Garcia 

3 Minis 28 Ignasi Rodellas Camps Guillem Talavera Laia Valverde Maillo 

4 Prebenjami 16 Nil Borràs Pedro Cusó Bordas Adrià Crespillo 

5 Benjamí 15 Albert Carrillo Garcia Àlex Quera Casas Xavi Soler Villero 

6 

Aleví 10 Albert Guillamon Civit Ferran Baqué Amat 

Marc Arimany 

Bonastre 

7 

Infantil 3 Arnau Baqué Amat Bernat Rosés Fitó 

Reina Raventós 

Domenech 

8 

Cadet 3 Àlex Jaumà Joan Vila Munt 

Luís Raventós 

Domenech 

9 Senior M 10 Joaquín Poch Pintó Jordi Bautista Moreno Manel Marín Sort 

10 Masters M 9 Jordi Ruiz Cañellas Eloi Gispert Labarta Manel Valverde Bros 

11 Masters F 2 Agnès Font Munill Montse Pintó Sala   

12 

Veterans 5 Viçenç Gomez Coch 

Joaquim Broch 

Bellsolell Sergi Sabaté Cubell 

TOTAL INSCRITS 122   
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SOCIETAT 

MOMENTS D’ESTIU PER RECORDAR—LA FESTA DE L’ESTIU 

FESTA DE LA PISCINA I FESTASSA INFANTIL 

Un  tobogan d’aigua que 

anava de punta a punta 

del Torrent dels Agustins va 

ser el protagonista de la 

FESTA DE L’ESTIU. 

Tan per grans i petits..va ser 

un gran atractiu per 

aquells que visitaven el 

poble el primer cap de 

setmana d’Agost. 

Una cua interminable de 

gent que volia tirar-se, i és 

que era l’ànima de la 

FESTA DE L’ESTIU! 

 

Però és clar, hi ha un altre 

factor indispensable per 

superar la calor i passar-ho 

d’allò més bé..LA FESTA DE 

LA PISCINA..que va ser tot 

un remull de jocs i nens 

que ompliren l’aigua de 

somriures i diversió! 

I és que la piscina de 

BOLVIR..és una gran 

atractiu del poble..doncs 

la temperatura de l’aigua  

és ideal! 

La canalla també va 

poder gaudir de la gran 

actuació musical de dos 

animadores que ballaven 

a ritme de peus i mans.. 

Tota la Plaça Major estava 

plena de nens i nenes, que  

sortiren de casa amb 

ganes de gresca i de fer-se 

sentir al poble! 

I l’any que ve...Ai l’any que 

ve...MÉS SOPRESES ENS 

ESPEREN! 
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SOCIETAT 

CONCERT DE MUSICA CLÀSSICA 

TORNEJOS  

UNA NIT DE CLÀSSIC, LA PEÇA MUSICAL  QUE VA 

ENVOLTAR DE DELICADESA LES NITS ESTIUENQUES DEL 

POBLE 

 

El passat 14 d’agost van tocar Due Fortecello a l'Església 

Santa Cecília de Bolvir. Melodia que hipnotitzava, feia 

baixar als àngels i als assistents els elevava cap al cel.. I 

es que aquest tàndem de músics ideal,va fe vibrar els 

ciments del Romànic, una nit d’estiu d’aquelles per 

recordar. 

 

 Any rere any tenen cabuda a les activitats de l’estiu, els tornejos 

multi esport! 

Aquest any com a novetat també hi van participar els grups de 

bàsquet..i es que a BOLVIIR hi ha gent d’alçada!! 

Grups de totes les edats i amb moltes ganes de participar i 

guanyar! 

Vòlei, futbol sala i bàsquet..un 

tricamapionat que de ben segur va    

sentir-se per tota la Cerdanya 

L’any que ve encara esperem més 

p a r t i c i p a n t s  i  u n  e s p e r i t 

competidor!..doncs alguns es van 

quedar amb ganes de victòria! 
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SOCIETAT 

 

Quaranta-tres concerts us hem ofert des que vam 

començar aquesta aventura fa deu anys, 

precedits en vuit ocasions per grups teloners 

ceretans, com aperitiu escalfant l’ambient. Tot un 

ventall de colors i textures han arribat a un públic 

constituït per un ampli espectre d’edats, aconseguint una atmosfera de 

proximitat entre l’auditori actuant.  

Tractant-se del desè aniversari, vam emfatitzar amb una potent proposta de qualitat 

contrastada,  al cicle d’enguany, amb cinc concerts captivadors cuinats per gent de casa 

nostra, avalada per un notable currículum. 

El primer cicle, l’any 2008, improvisadament s’emplacà 

davant del que és la nova escola.  

El segon va tenir lloc a la plaça Major, ja remodelada, lloc idoni 

per les seves molt bones condicions acústiques i estratègiques. 

Tot seguit hem fet una extracció d’incidències, curiositats i 

alguna anècdota viscudes en les nits del “Jazzvir”, especialment 

en la tercera i quarta edició la “meteo” ens va fer la guitza en 

alguns concerts, en canvi, el cinquè cicle complet, el vam 

poder fer a l’aire lliure. 

Donat que no podíem exposar-nos a preparar tot el moviment logístic que implica el 

muntatge donada d’incertesa pròpia dels ruixats estiuencs en potència i que creava una 

desorientació als assistents quan a la ubicació definitiva del concert, molt a contracor es va 

decidir curar-se en salut de cara al futur, optant 

definitivament per l’alternativa d’aixoplugar els 

“Jazzvir” venidors, al poliesportiu, malgrat la 

conseqüent pèrdua de qualitat del so. 

De tota manera s’ha vingut treballant per 

aconseguir alguna millora, fent canvis posicionals de 

l’escenari a més d’alguna altra prova. 

Ens ha satisfet molt veure que els nostres esforços han 

estat recompensats quantitativament donat que el 

nombre d’assistents no ha disminuït en absolut, ans el 

contrari, han anat en augment. 

Esperem que en un futur Bolvir pugui tenir un auditori que doni cabuda a totes les músiques. 

 UN TOMB PEL X-CICLE DE JAZZ A 

BOLVIR 2017 
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SOCIETAT 

19/19/09 (2on. cicle): vam programar un concert per afegir-nos als actes celebrant la XXVII 

Diada de la Cerdanya, a càrrec de la Sitjazz Band, amb la particularitat de donar-nos a 

conèixer el rudimentari instrument precursor de la bateria, la “washboard” fusta de rentar a 

càrrec d’Oscar Ferret. 

04/08/10 (3er. cicle): concert d’IVANOW JAZZ GROUP. Nom que té l’origen en una marca de 

pintures que es fabricaven a Barcelona. Un canvi de local de la empresa va ser aprofitat per 

als assajos d’aquests músics. 

11/08/10 (3er. cicle): la Bigmama Montse, va oferir-nos la imitació vocal del so que es produeix 

al bufar un paper de fumar adherit a una pinta. Qui escriu aquestes ratlles ho feia de petit! 

4/08/11 (4art. Cicle): excepcionalment, per qüestions d’agenda, el pianista August Tarrats, 

actuà en diumenge! 

17/08/11 (4art. Cicle): la cantant Araceli 

Aiguaviva (que exerceix professionalment 

com a jutgessa a Barcelona), s’esplaià en un 

bon recital de “bossa-nova”. Aquesta Sra. és 

la vídua de l’escriptor i periodista Josep Maria 

Huertas Claveria. 

14/08/13 (6è Cicle): La Barcelona Jazz-

Orquetra, dirigida pel trombonista Dani 

Alonso, ens sorprengué amb l’aparició no 

anunciada de tres parelles de ballarins, fent-nos una demostració de “Lindy Hop”, l’estil de ball 

que ha guanyat adeptes els darrers anys, després de dècades de letargia. 

13/08/14 (7è Cicle):  la Barcelona Big Blues Band actuà enriquida amb un convidat especial, 

en Dani Nel·lo, d’aquesta combinació espectacular cal resaltar el contrabaixista d’origen 

serbi Ivan Kovacevic i els seus moviments. 

20/08/14 (7è Cicle): el grup francès dirigit pel conegut vibrafonista Dany Doriz, ens va fer 

reviure, l’ambient de la cèlebre “caveau de la Huchette” (el club de jazz més antic de París, 

obert a finals dels anys 40). 

05/08/15 (8è Cicle): els Bumpy Roof Band, com a complement (no programat), ens van 

obsequiar amb l’actuació d’un claquetista mexicà, Ivan Bouchain, vestit de manera 

impecable, bombí, sabates ferrades especials, fen-nos una extraordinària exhibició d’aquest 

art. 

26/08/15 (8è Cicle): el septet Moby Dixie, especialistes en l’estil New Orleans, durant la 

interpretació del tema “Tiger Rag” convidaren a una noia del públic a pujar amb ells perquè 

imités els rugits d’un tigre. 

10/08/16 (9è): “Tribut a Sinatra” a càrrec del vocalista Agustí Burriel, que va defensar amb 

solvència (personalitat pròpia el repertori de “la veu”). 
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SOCIETAT 

 

17/08/2016 (9è Cicle): el pianista Lluís Coloma ens oferí 

una extraordinària exhibició de Boogie Woogie. 

24/08/16 (9è Cicle): Montse Prat de Saba (Bigmama), 

que un bon dia va néixer a Sant Quirze de Besora, per 

convertir-se amb el temps en la primera dama del blues 

del nostre país, ens proposà una cançó en la que 

humorísticament es demanava que passa avui al món i 

dirigint-se als assistents, condicionant-los a una 

preparada resposta al uníson. 

02/08/17 (10è Cicle): sovint el català “Toni Solà” es 

reuneix a Catalunya amb el mestre americà Scott 

Hamilton (instal·lat des de fa uns anys en un poble italià ). En alguns temes del recital varem 

comprovar la “batalla” de saxos que els caracteritza. Cal esmentar que el pianista Gerard 

Nieto ens va demostrar que a l’orgue Hammond és tan expert com al piano, un canvi de 

darrera hora per problemes amb aquest instrument. 

09/08/17 (10è Cicle): la Locomotora Negra, va fer un viatge 

impecable, arribant al seu destí amb un clamorós èxit. 

16/08/17 (10è Cicle): el pianista de Masquefa, Marc Ferrer ens 

va oferir un gran concert amb un piano que equivocadament 

van portar a Bellver de Cerdanya, procedent de Manresa, 

abans d’arribar a Bolvir. Un tema que va cridar-nos l’atenció 

per la seva originalitat va ser el “3 coffees” (composat per ell ) 

interactiu doncs el públic va gaudir encoratjant-lo segons les 

indicacions que marcava el pianista i vocal en aquest cas. 

 

23/08/17 (10è Cicle): Concert de la Big Band Original Jazz Orquestra (OJO). Durant la 

interpretació de l’estàndard “At last” se li va trencar la 

cadira al saxofonista Pablo Fernández, sense cap 

interrupció musical doncs la solució va ser rapidíssima. El 

director (i gran trompetista) valencià David Pastor, va 

estar a l’alçada en les seves dues vessants. 

30/08/17 (10è Cicle): Va tancar el cicle la Vella Dixieland, 

reforçada per un carismàtic veterà, en Josep Ma. Farràs 

(el gran trompetista terrassenc). El jove que feu bona la 

denominació (v./programa) “3 generacions” , va ser el 

saxofonista Gabriel Amargant un excel·lent jazzman, (tot 

un “young lyon”). 



 

     Núm.40         Butlletí Informatiu      SETEMBRE 2017 

 

www.bolvir.cat 

 

15 

SOCIETAT 

Bolvir, s’ha reafirmat un cop més com una gran cita pels amants del 

jazz, de dins i fora de la nostre comarca, en varies ocasions la TV dels 

Pirineus i la TV andorrana fan ressò del nostre jazz. També TV3 algun 

cop ha parlat de nosaltres en el telenotícies comarques, el diari “Regió 

7”, “Ara”,  així mateix com Rac 1, Onda Cero Girona. 

Curiositats especials:  

Han tornat a actuar :  

La Vella Dixieland (Cicles 2, 3 i 10 ) 

La Locomotora Negra (Cicles 4 i 10 ) 

Big mama (Cicles 3 i 9 ) 

Big Bands (Que són el màxim exponent de la celebració jazzística): la 

Locomotora Negra, la Sant Andreu Jazz Band, la Barcelona Jazz 

Orquestra, la Barcelona Big Blues Band, la Big Band del Maresme i 

l’Original Jazz Orquestra (del taller de 

músics de Barcelona). 

 

Músics en diverses formacions 

Bateria Martí Elias (cicles 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

Piano Gerard Nieto (cicles 2, 3, 6, 8, 10 ) 

Bateria Olivier Rocque (cicles 2, 3, 5, 9, 10) 

Clarinet Juli Aymi (cicles 2, 3, 6, 8 ) 

 

Joan Anton Corrales       

Articulista i programador jazz  

La Música i Bolvir,  Bolvir 

i la Música 

És ja tot un clàssic el 

Cicle de Jazz a Bolvir, i 

és que any rere any, 

s ’ e s t é n  a q u e s t 

esdeveniment per tota 

la Cerdanya. Però no és 

l’única visita que rep 

Bolvir de la Música ; el 

Festival B!, també té 

cada cop més ressò 

entre el jovent, i 

compta amb centenars 

de seguidors. 

El clàssic i l’òpera 

també han tingut un  

racó a l’agenda 

melòdica. Però en 

definitiva, el soroll que 

més ens agrada a 

Bolvir, és el de l’estiu, 

amb el poble ple de 

gent, gaudint de bon 

grat! 
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HORARI : DIMARTS I DIVENDRES (no festius)  DE 

17:00H A 19:00H 

Pels préstecs de llibres serveixen carnets d’altres 

biblioteques. 

Pots consultar la plana web de la biblioteca de 

Bolvir, a l’adreça web següent: 

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

  

CULTURA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BOLVIR  

LES HOMILIES D’ORGANYÀ 

MATERIAL A LA BIBLIOTECA 

REVISTES A L’ABAST 

 

 ARQUITECTURA Y DISEÑO - [spa]  

 L'AVENÇ, : revista mensual d'història i cultura - [cat]  

 BIKE - [spa]  

 CAVALL FORT : revista per a nois i noies –  

 COCINA VEGETARIANA - [spa]  

 CUERPOMENTE: salud y medicina integral - [spa]  

 CUINA: menjar, beure, viure - [cat]  

 DESCOBRIR CATALUNYA - [cat]  

 MEDICINA NATURISTA - [spa] 23436 MUNTANYA - 

[cat] 

 MUY INTERESANTE - [spa] 

 PIU-PIU - [cat]  

 QUO: el saber actual - [spa]  

 SÀPIENS : descobreix la teva història - [cat]  

 TATANO, El: el Cavall Fort dels petits - [cat] 

LLIBRES NOUS A BIBLIOTECA 

Mis Recetas De Cocina 

Anticancer 

Mi Revolucion Anticancer 

Com A Mi M’agrada 

Los Herederos De La Tierra 

Pack Senyor Dels Anells 

Permiso Para Quejar-Se 

Concepte General De La 

Ciencia 

Les Escoles Que Canvien 

Entender Los Dibujos De Tu Hijo 

El Auge De Los Robots 

Estiramientos Y Mobilidad 

Yoga En Casa 

Viaje A La India 

La Bruja Escarlata 

Per Què Tot Em Passa A Mi 

Timantti 

Meditacions 

Obras Completas De Epicuro 

Cançoner 

El Gran Asombro 

El Poder Del Ahora 

Fluir 

El Mon De Sofia 

Dic. De Sofia 

La Resistencia Intima 

Levieten 

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

MUSEU ESPAI CERETÀNIA 

PRESENTACIÓ DEL NOU LOGO D’ANÍBAL AL 

CASTELLOT 

 

El personatge del Museu Espai Ceretània que conduirà als visitants 

pel Jaciment com  a símbol de tota la història viscuda al Castellot 

de Bolvir. 

Aquest disseny de l’il·lustrador bolvirenc, Marc Monés, defineix la 

magnitud de l’exèrcit cartaginès que amb una trentena d’elefants  

travessà  les nostres terres quan es dirigia a Roma en la que avui 

coneixem com la  Segona Guerra Púnica. 

Una forma més de donar a conèixer el “Castellot” com a Patrimoni 

Històric de Catalunya. 



 

     Núm.40         Butlletí Informatiu      SETEMBRE 2017 

 

www.bolvir.cat 

 

18   18 

CULTURA  

A la Sala d’Exposicions de 

l’Espai Ceretània hi ha viu “El 

Batec de la Fusta”. Escultures de 

tall en fusta que provenen de la 

Vall d’Aosta i recreen escenes 

de la vida rural al camp, motiu 

per el qual s’ha creat aquesta 

germanor  cultural amb Bolvir. 

EL BATEC DE LA FUSTA 

 
EXPOSICIÓ DE LA 

 VALL D’AOSTA 

ESGLÉSIA 

ST. CLIMENT DE TALLTORTA 

 
Pintures barroques 

 

SERVEI MONEDER—1€ 

Enlluerna l’Església i gaudeix 

d’aquesta joia patrimonial a 

Bolvir. 

VISTES  

Visites guiades amb context 

històric, que us portaran a 

reviure una època d’art en 

tota la seva essència, pintures 

que parlen, que expressen, 

que expliquen història. 

Tots els dies, demanant 

prèviament visita al  

972.895.001 
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CULTURA 

CATA DE VINS ENTRE ESCULTURES, I VI 

D’ALÇADA DE LA BODEGA TORRE DE 

VEGUER 

El passat 12 d’Agost el Museu Espai Ceretània va 

acollir un Tast ofert per la Bodega Torre del Veguer, on 

es van degustar vins produïts a Bolvir. 

Llum del Cadí en la seva versió de rosat i escumós va 

ser la gran 

n o v e t a t 

d ’ a q u e s t a 

reunió, en un marc de indiscutible bellesa com era la 

presència dels altres protagonistes de la sala; les 

escultures del “Batec de la fusta”, on algunes figures 

recreen moments “d’agrupació a la tasca”, fet que 

convidava als assistents a descobrir aquests vins 

d’alçada. 

I es que les vinyes d’alta muntanya, comencen a ser 

força presents a Cerdanya. Una innovació dins de la 

viticultura, que de ben segur s’estendrà al pas dels anys, 

ja que comença a tenir fervents apassionats! 

Un tast de vins entre escultures, que repetirem l’estiu que ve, amb alguna novetat. 

 

NIT DEMITOLOGIA ÍBERA, NIT MÀGICA 

El passat 4 d’Agost es va fer el recital de Mitologia Ibera; 

els orígens, deus i deesses i la història de Pirinea i Epona..nit 

màgica, entre escultures, música i un ambient de misteri 

es respirava a l’interior del Museu Espai Ceretània! 

Al voltant d’unes 30 persones s’aproparen per passar una 

nit diferent, i de ben segur  recórrer des de llavors...totes 

les històries que sentiren per la Cerdanya. 

UN PASSEIG PER L’ESTIU AL MUSEU 
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CULTURA 

RECREACIÓ HISTÒRICA DE LA LEGIÓ ROMANA I EL SEU CAMPAMENT 

Recreació Històrica del diumenge 6 d’Agost al CASTELLOT DE BOLVIR 

U n a  j o r n a d a  p l e n a  d e  d e s c o b r i m e n t ,  a n t i g u i t a t ,  i  r o m a n s ! 

Si no vareu poder venir gaudiu d’aquesta mostra, i si ho vareu fer..recordeu aquests moment! 

Al voltant de 300 persones van passejar-se pel campament romà, i eren protagonistes als 

tallers de medicina, tint, màgia, gastronomia, forja, …,entre d’altres!   

Descobrint la vida quotidiana dels campaments romans, i vivint en la seva pell, el nostre 

passat . Agraïment especial al Campus d’Arqueologia i paleontologia de la UAB i al grup de 

recreació històrica del Museu de Badalona, per fer-ho possible!!!. 

 



 

     Núm.40         Butlletí Informatiu      SETEMBRE 2017 

 

www.bolvir.cat 

 

21 

CULTURA 

 

TALLERS D’EN PEP JR, EL PETIT ARQUEÒLEG DEL CASTELLOT ENS EXPLICA 

COM S’HA DIVERTIT AQUEST ESTIC AL MUSEU I LO BÉ 

QUE HO HAN PASSAT TOTS! 

Hola! 

Recordeu qui sóc? 

Em dic Pep Jr, però em coneixen com el 

Petit Arqueòleg del Castellot! 

Aquest any, he tornat a anar-hi! Si, si! I no 

sabeu les coses divertides que he arribat 

a fer amb la companyia de nous amics; 

un grup de nens i nenes que venien tots 

els dimecres a descobrir coses noves de 

mà dels arqueòlegs que excavaven! 

Primer de tot hem confeccionat les 

nostres Normes del Museu..que sabeu 

són necessàries per conservar-lo en 

bon estat.. 

Vam trobar or com ho feien 

antigament, vam explorar la zona i 

conèixer la fauna i flora. Vam excavar i 

trobar peces de ceràmica, trossos de 

parets, carbó de la foguera,  i fins i tot 

un joc de Tres en Ratlla, amb gravats 

de l'època ibera. 

Ho hem rentat tot bé i ho hem portat 

al laboratori per datar-les i deixar-les 

per fer un estudi més intensiu! 

Ha estat un estiu molt intens, i molt 

entretingut..però sobretot molt divertit!! 

Ara toca descansar, doncs hem 

t r e b a l l a t  d e  v a l e n t . . 

L’any que ve, quan acabi l’escola seré 

un altre cop el primer en arribar... i 

seguirem la nostra recerca... Sorpreses 

de tota mena ens esperen!!  
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AGENDA D’ACTIVITATS CULTURAL 

JORNADES DE PATRIMONI 

EUROPEES 2017 

6-8 Octubre 

Vine a les Visites Guiades 

al Jaciment i fes el “Tast 

del  Castellot” 

CAP DE SETMANA IBÈRIC 

14-15 Octubre 

Jornada de Portes 

Obertes. Visita Guiada, 

Conferència i Tast de 

Vins i Gastronòmic 

d’època Ibera 

UN PASSEIG PER L’ART I 

L’ENIGMA DE BOLVIR 

18 Novembre 

Visita Guiada a Sant 

Climent de Talltorta. Una 

història desconeguda 

LA PETJADA D’ANNÍBAL 

AL CASTELLOT 

25 Novembre 

Cap de Setmana de 

“Som Cultura” 

Visita conferenciada 
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MEDI AMBIENT 

 

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA  

Amb  motiu de la Setmana de la Mobilitat 

celebrada la de 16-22 de Setembre, a 

Bolvir  varem voler participar-hi 

activament. 

D’una banda, vam incentivar als alumnes 

de l’Escola i la Llar per arribar a peu o 

bicicleta amb el pretext de la Sostenibilitat 

i premiant aquesta actitud  de CAMPIONS 

amb unes sorpreses... 

També al Museu Espai Ceretània volíem tenir 

presència i compromís amb aquesta 

iniciativa, i es va convocar sota el lema “Aires 

de Cultura”  a una arribada a peu o bicicleta 

fins al Jaciment, a canvi d’un parell de detalls 

i d’una visita guiada pel Castellot! 

Totes dues activitats varen tenir força 

implicació i demostra que a BOLVIR FEM 

SALUT  i BON AMBIENT! 
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MEDI AMBIENT  

 

RESULTATS ANALÍTIQUES AIGUA POTABLE 

D’acord amb el que s’estableix al programa de vigilància i Control Sani-

taris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya, els resultats analítics 

obtinguts del dipòsit de Bolvir, qualifiquen l’aigua com a “Apta per al 

consum humà”.  

Al dipòsit de Talltorta, el valor de terbolesa, supera els límits establerts, motiu pel qual 

s’han pres les mesures oportunes, per tal de retornar aquest valor als límits adequats.  
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MEDI AMBIENT   

RESULTATS ANALÍTIQUES AIGUA POTABLE 

Consells Per Estalviar Aigua a casa 

 Si col·loquem una o dues ampolles 

plenes dins del dipòsit del wàter o 

instal·lem un sistema de buidatge 

regulat, reduirem el consum d'aigua 

a la meitat  

 Si esperem a tenir la rentadora i el 

rentavaixella a plena capacitat 

a b a n s  d e  p o s a r - l o s  e n 

funcionament, estalviarem aigua i 

energia elèctrica. 

 Si en lloc de banyar-vos feu servir la 

dutxa, consumireu entre 30 i 80 litres 

d'aigua. 

 Si quan rentem els plats a mà, ens 

netegem les dents, ens ensabonem 

les mans o ens afaitem, no deixem 

córrer l'aigua inútilment o instal·lem 

un dosificador, podrem estalviar-ne 

fins a un 75%.  

 Si evitem les fuites i reparem les 

aixetes que degoten, estalviarem fins 

a 30 litres al dia  

 Si reguem el jardí ben d'hora o al 

vespre, reduirem l'evaporació i 

estalviarem molta aigua cas que 

plantem vegetació mediterrània 

autòctona.  

 

+ Informació consulteu la  web de l’Agència 

catalana de l’aigua: 

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/

aca/ 
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 PANELLETS CATALANS 

La recepta  tradicional 

 

 

 

 

  

1- S’afegeix ratlladura de llimona i patata a la mescla 

del barreja. També hi evoquem la de patata i/o 

moniato (opcional, i quantitat al gust del consumidor) 

2– Preparar el panellet en forma de boleta o forma 

desitjada 

3– Arrebossat amb ametlles, pinyons, coco... 

4– Coure al foc fins trobar-los dauradets 

 

GASTRONOMIA 

“Menú Som Gastronomia” 
CAL TORRU DE BOLVIR, ofereix el menú de SOM 

GASTRONOMIA 

Un menú adaptat a les estacions, i que ofereix 

el restaurant per tastar la cuina de territori.  

El podeu trobar tot l'any i suposa un 

homenatge a la cuina catalana amb producte 

de proximitat. 

 

Trobareu CAL TORRU a C/Ral 13, Bolvir  

Reserves al 972.896.040 - 605 976 393 

http://somgastronomia.cat/menu-som-

 INGREDIENTS 

*1KG d’ametlles per 1 Kg de sucre. Triturat i  

barrejat 

*Ratlladura de Llimona, patata i/o moniato 

http://somgastronomia.cat/menu-som-gastronomia/
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 INGREDIENTS 

500gr. cigrons secs 

1 porro 

1 fulla d'api 

1 os de pernil 

1 tros de pernil 

1/2 xoriço sec dolç 

1 tros  de cansalada 

1 pastanaga 

2 patates grans per bullir 

aigua 

sal 

Pel sofregit 

1 ceba 

2 grans d'all 

3 tomàquets madurs 

oli d'oliva 

GASTRONOMIA 

“POTAJE” DE CIGRONS I ESPINACS 

 
El dia abans posarem els cigrons en remull. 

Poseu una bona quantitat d'aigua, almenys el triple que de 

cigrons, amb una culleradeta de bicarbonat. 

 A l'endemà hauran triplicat el seu volum. 

Ho deixem tota la nit tapat...que no entrin mosques. 

A l'endemà preparem tots els ingredients. 

El cigrons, els colarem, ja que no volem aprofitar l'aigua de 

posar-los en remull, sobretot si hi hem posat bicarbonat. Les 

molècules de bicarbonat s'uneixen als sucres inductors de 

gas dels cigrons, coneguts com oligosacàrids. Dit en termes 

més col·loquials, aquest contingut és flatulent. 

Per tant, aquesta aigua amb bicarbonat la descartarem, ja 

que també ens pot deixar gust salat, fins i tot gust de sabó en 

grans quantitats. 

 Els rentarem una mica a sota de l'aixeta. Amb tot aquest 

procés, reduirem el poder flatulent dels cigrons. 

Hi abocarem els cigrons i ho cobrirem d'aigua. 

Ja podeu encendre el foc, a foc mitjà. 

Rentem i posem l'ós de pernil, també el tros de pernil la 

cansalada la fulla d'api la pastanaga i deixem que faci xup-

xup. Segurament haureu de posar més aigua. Que tingueu 

3/4 parts de l'olla plena d'aigua. Penseu que ara estarà uns 

90 minuts de cocció i s'evaporarà una gran part de líquid. 

Mentre es va fen el potatge anirem preparant el sofregit. 

Piquem l'all i la ceba. No massa tampoc, ja que desprès ho 

triturarem tot. 

Ratllem els tomàquets sempre frescos... 

Ara, en una paella amb un raig d'oli daurem una mica els 

alls seguidament incorporem la ceba i quan sigui daurada el 

tomàquet.  Abaixem el foc...ho salem una mica i ho deixem 

reduir uns 5 minutets, que es cogui el tomàquet. 

Posem tot el sofregit en un pot per triturar i ho deixem ben fi. 

Quan el potatge porti uns 75 minuts de cocció i el cigró sigui 

més o menys cuit, afegirem la patata. 

El sofregit triturat i el xoriço i ho deixarem coure uns 20 minuts 

m é s ,  q u e  l a  p a t a t a  s i g u i  c u i t a . 

Rectifiqueu de sal en aquest punt. 

I ja el tenim fet. Deixeu-lo reposar uns 20-30 minuts  

LA PAELLA PEL 

MÀNEC 
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EDUCACIÓ 

COMENÇA UN CURS NOU, PLE D’HISTÒRIES I 

EXPERIÈNCIES! 

Un any més ens trobem a les portes d’un curs nou, és 

un moment ple de il·lusió, ganes i nous reptes.  Ens 

hem acomiadat dels nens que ja s’han fet grans i 

que comencen un nou repte, el de l’escola dels 

grans!  

Durant tot l’estiu la llar ha estat oberta i amb els nens 

hem fet tot d’activitats. Com recordareu de l’anterior 

informatiu vam engegar el projecte de L’hort a 

l’escola i, sabeu què? Hem recollit el fruit del nostre 

treball! L’hem recollit, l’hem tastat i hem gaudit molt 

de l’experiència de veure créixer poc a poc els fruits 

de l’hort.  Vam recollir tomàquets, carbassons i 

enciams, tot i que no vam tenir tanta sort amb les 

mongetes i les maduixes.  
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EDUCACIÓ 

També hem fet moltes activitats d’aigua per 

intentar suportar millor la calor, ens ho hem 

passat molt bé remullant-nos fins a quedar ben 

xops! 

Hem aprofitat per esmorzar al pati, entre 

l’ombra dels arbrets, ens ha agradat molt 

aquesta experiència! Fins i tot els més petits han 

fet el sonet de mig matí al pati! 

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. Aviat farem la 

reunió d’inici de curs on els coneixerem i ens 

retrobarem amb els antics, en tenim moltes 

ganes! 

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

oportunitats! 

L’equip educatiu de l’Escola Bressol l’Oreneta  

JA ARRIBA LA TARDOR.. I LA 

CASTANYERA…! 

A LA LLAR ESTRENEM  TAULES 

NOVES  PER EXPERIMENTAR! 
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COMENÇA UN NOU CURS ESCOLAR! 

Les vacances s’acaben esperem que hagueu tingut tots/es un bon estiu! 

L’equip de Mestres de l’escola Santa Cecília obre les portes per començar el nou curs 2017

-18, preparant els espais i esperant els alumnes amb molta il·lusió. Ens retrobem el 12 de 

setembre.  

Us deixem una lectura del reconegut pedagog i mestre italià Loris Malaguzzi.  

Malaguzzi tenia la certesa que els nens i les nenes tenen 100 llenguatges. És a dir, que 

veuen molt més enllà de totes les coses. Per a entendre-ho més bé, només cal llegir 

aquesta poesia que va escriure.  

EDUCACIÓ 

Però el cent existeix 

 

L’infant és cent de cent. 

L’infant té cent llengües, 

cent mans, 

cent pensaments, 

cent maneres de pensar 

de jugar i de parlar. 

Cent, sempre cent 

maneres d’escoltar 

de sorprendre, 

d’estimar; 

cent alegries 

per cantar i comprendre, 

cent maneres  

de descobrir, 

cent maneres de somiar. 

L’infant té cent llengües,  

(i encara cent, i cent, i cent) 

però li’n roben noranta-nou. 

L’escola i la cultura  

li separen el cap del cos.  

Li diuen: de pensar sense mans, 

de fer sense cap, 

d’escoltar i no parlar, 

de comprendre sense joia, 

d’estimar i sorprendre’ns  

només per Pasqua i per Nadal. 

Li diuen que el joc i la feina, 

la realitat i la fantasia,  

la ciència i la imaginació 

el cel i la terra,  

la raó i els somnis, 

són coses que no van plegades. 

Li diuen en definitiva, 

que el cent no existeix.  
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EDUCACIÓ 

S’apropa la castanyada, i amb ella una de les festes 

catalanes amb més tradició. 

Són dies de fred, i de camins sota els arbres de fulles 

seques i taronges. I amb aquesta escena, els nens 

esperen amb molta il·lusió l’arribada de la 

Castanyera.  

A l’Escola també la celebrem, i ens agrada molt 

festejar-la amb cançons  i balls! 

Poema de la Tardor 

Els arbres es muden 

De roig i de groc 

Les fulles tremolen 

Sota un sol de foc 

 

El vent les fa caure 

Les duu fins a port 

Quan surtis de casa 

Trepitja-les fort 

Les mosques s’amaguen 

L’hivern ja és a prop 

Les flors espantades 

Es tanquen de cop 

PINTA’M! 
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OCI I ESPORT 

QUOTES DE POLIESPORTIU 

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

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

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

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

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

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

POLIESPORTIU 

T A R I F E S   

D ’ A C C É S   

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

I N F  A D U  

C a p s  d e   

s e t m a n a  i   

f e s t i u s  

1 , 5 0 €  2 , 0 0 €  

E n t r a d a  m í n i m a  

a c o m p a n y a n t  
  1 , 0 0 €  

LA PELU DE BOLVIR 
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TELÈFONS I  ADRECES D’INTERÈS 
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TELÈFONS I  ADRECES D’INTERÈS 

HOTELS – RESTAURANTS – TURISME RURAL 

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

HOTEL-REST.  TORRE DEL REMEI Camí del Remei 972 140 182 info@torredelremei.com 

HOTEL-REST.  XALET DEL GOLF Plaça del Golf,5 972 884 320 reservas@chaletdelgolf.com 

RESTAURANT  CAL SABATER Antoni Elies, 13 972 895 235 sandragarriga@hotmail.com 

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

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

REST.   LES HEURES D’EN DÍDAC Camí de la Vall, 1 972 895 069 sandragarriga@hotmail.com 

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

RITO ARGENTINO A TALLTORTA 

(GRUPS CONCERTATS) 

Molí de la Farga, 

4 

653 642 148 www.ritoargentino.com 

monillo2001@hotmail.com 

TELÈFONS I ADRECES D’INTERÈS 

EMPRESES I COMERÇOS DEL  MUNICIPI 

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

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

2 

610 735 740 marcmones@gmail.com  

www.marcmones.com 

FORN DE BOLVIR Plaça Major, 1 972895 072   

FUSTERIA FRANCESC TURET Guils, s/n 972 141 351   

FUSTERIA JOAN CANAL Ctra. Seu d’U-

rgell,11 

972 895 177 forjasegundodecora-

cio@yahoo.es 

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

JARDINERIA RAVETLLAT De la Font, 4, casa 

3 

972 895 103   

PERRUQUERIA BOLVIR Ral, 15 649 015 614   
QUEVIURES ELVIRA Agustí Manaut, 11 637 213763   

RUCS I AVENTURES la Molina de Bolvir 646 625559 rucsiaventures@gmail.com 

TAXI BOLVIR Ral, 5 639374 924   

VINS REFILAT Agustí Manaut, 9 609 333 413 info@refilat.com 

REAL CLUB DE GOLF CERDANYA Plaça del Golf, 1 972 141 408 info@rcgcerdanya.com 

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

 URGENCIES 

BOMBERS I POLICIA GENCAT 112 

URGÈNCIES MÈDIQUES 112 

EMERGÈNCIES AJUNTAMENT 608 245 094 

MUSEU ESPAI CERETÀNIA 972 895 192 

LLAR D’INFANTS L’ORENETA 664 568 899 

ESCOLA SANTA CECÍLIA 972 895 055 

FECSA AVARIES 902 760 706 

HOSPITAL DE PUIGCERDÀ 

HOSPITAL TRANSFRONTERER 

972 880 150 

972 657 777 

MOSSOS D’ESQUADRA 972 881 060 

RENFE 902 240 202 

XARXES SOCIALS i MÓN DIGITAL 

@AJUNTAMENTBOLVIR 

 

 

AJUNTAMENT DE  

BOLVIR 

Carrer de la 

 Font 2 

17539 Bolvir 

 972.89.50.01 

 

WWW.BOLVIR.CAT 

BOLVIR@BOLVIR.CAT 

BOLVIR 

Portal de participació 

ciutandana de Bolvir 

Entra i connecta’t! 

  

              @AJUNTAMENTDEBOLVIR    

             

                   AJUNTAMENT DE BOLVIR 

               EPONA 

               ESPAI CERETANIA 

                    

  

TELÈFONS I ADRECES D’INTERÈS 
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LA CONTRA DE BOLVIR 

 

 

Els treballs arqueològics d'enguany s’han 

centrat en diferents punts del jaciment: 

bàsicament la muralla medieval de 

llevant, la zona central, però també la 

cantonada sud-oriental, allà per on hi ha 

la sortida del circuit de visitants. Pel que fa 

a la zona de la muralla, s’ha realitzat 

l’obertura d’un nou tram, documentant-se 

una vintena de metres més de traçada 

del clos medieval. Pel que fa a la zona 

central, els treballs arqueològics han 

confirmat l’existència d’un gran camp de 

sitges ibèriques amb una densitat 

i m p o r t a n t  d e  d i p ò s i t s 

d’emmagatzematge. 

 S’ha finalitzat l’excavació a la zona sud-

oriental, documentant-se un sector ibèric 

amb finalitats culinàries de gran abast, i 

que segurament formaria part d’un edifici 

més complexa.  

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 per un import de 22.000,00€. 

DARRERA CAMPANYA D’EXCAVACIÓ AL 

CASTELLOT DE BOLVIR I VISITANTS QUE 

AQUEST ESTIU HAN RECORREGUT EL 

JACIMENT 

 

Durant el passat mes de juliol s’ha produït 

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, la 

qual també aporta part dels recursos 

econòmics a través d’una subvenció de 

la Generalitat de Catalunya. Durant 

quatre setmanes de juliol gairebé una 

cinquantena 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 d’altres universitats 

catalanes i de la Sorbonne de París 

 

“AQUEST ESTIU EL MUSEU DE BOLVIR HA TINGUT 

GAIREBÉ 1000 VISITANTS, I S’HAN PROMOGUT 

ACTIVITATS DE TOTA  MENA I PER TOTS ELS 

PÚBLICS!” 

LA CAMPAYA D’EXCAVACIÓ VA SER UN 

ATRACTIU TURÍSTIC A MÉS D’UNA INTERVENCIÓ 

CIENTÌFICA AMB UN ÈXIT DE RESULTATS 

LES PECES TROBADES I RESTAURADES ES 

PRESENTARAN  EL 14 I15 D’OCTUBRE 

COINCIDINT AMB EL CAP DE SETMANA IBÈRIC 


