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Ens trobem en temps de retallades i 
sembla que també de retard de 
cobrament de subvencions, per tant 
haurem de controlar totes les 
actuacions que portem a terme. 
Gestionem amb el màxim rigor les 
actuacions que s’han de fer en el temps 
previst i tant les obres com els 
pagaments es fan en els terminis 
establerts, i amb el màxim rigor. 
 
L’any 2011 hem executat la instal·lació 
d’un ascensor a l’edifici de l’Ajunta-
ment i hem arranjat els carrers de 
Sant Galderic i de La Font, ambdues 
obres tenen subvenció del Pla d’Obres i 
Serveis de la Generalitat pel 2011. 
 
Les obres de construcció de 7 vivendes 
de protecció oficial continuen a bon 
ritme i    s’ acabaran la propera prima-
vera, i estem elaborant les bases 
d’adjudicació.  
 
Tenim aprovat pel Ple el projecte del 
Pla d’Obres i Serveis del 2012 que 
consisteix en l’arranjament dels serveis 
bàsics dels carrers Antoni Elias, Camp 
de l’Areny i part del carrer Torrent 
dels Agustins.  
 
D’acord amb el departament 
d’ensenyament de la Generalitat  

properament iniciarem la nova escola.   
 
Hem sol·licitat una subvenció del Feder 
per fer un Centre d’Interpretació al 
Castellot i restem a l’espera del 
resultat de la convocatòria. 
 
Tramitem l’aprovació de l’àrea 
d’activitat econòmica de les Esqueres, 
per tal de  dotar de naus comercials i 
industrials al poble. 
 
Finalment portem a terme totes les 
activitats socials, lúdiques i esportives 
tan per la gent gran com pel jovent. 
 
La nostra màxima il·lusió es aconseguir 
un poble modèlic amb la participació de 
tothom i voldríem engrescar a la gent a 
fer aportacions positives de qualsevol 
tipus en benefici de la població.  

 
L’equip de govern

     Núm.16          Novembre 2011 
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El passat 10 de setembre el Ple per unanimitat va aprovar els pressupostos que regiran la 
Corporació per aquest proper 2012, donat que no s’han presentat al·legacions durant el període 
d’exposició pública, resten aprovats definitivament i es publicaran al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 

 
 

RESUM PER CAPITOLS       

  2010 2011 2012 
OPERACIONS CORRENTS    
CAPITOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES 602.000,00 665.000,00 672.000,00 
CAPITOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 160.000,00 100.000,00 83.000,00 
CAPITOL 3 - TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 

223.800,00 170.900,00 178.981,75 

CAPITOL 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 149.000,00 149.000,00 139.000,00 
CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 76.200,00 66.730,00 67.525,90 
OPERACIONS DE CAPITAL    
CAPITOL 6 - TRANSFERENCIES DE CAPITAL 204.000,00 144.370,00 114.370,00 
    
TOTAL INGRESSOS 1.415.000,00 1.296.000,00 1.254.877,65 

  
 

RESUM PER CAPITOLS      

     2010 2011 2012 
OPERACIONS CORRENTS      
CAPITOL 1 - DESPESES DE PERSONAL   254.800,00 250.000,00 250.000,00 
CAPITOL 2 - DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 497.100,00 382.827,00 385.352,00 
CAPITOL 3 - DESPESES FINANCERES   300,00 600,00 600,00 
CAPITOL 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS 22.500,00 14.600,00 14.600,00 
OPERACIONS DE CAPITAL        
CAPITOL 5 - INVERSIONS REALS   640.300,00 647.973,00 604.325,65 
        
TOTAL DESPESES       1.415.000,00 1.296.000,00 1.254.877,65 
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El dia 7 de juliol,  a les 12 del migdia, a la sala de plens del Consell, es va constituir el 

nou Consell Comarcal de la Cerdanya. La Corporació està formada per 12 consellers de 

Convergència i Unió; 4 consellers d’Endavant Cerdanya; 2 consellers del Partit dels 

Socialistes de Catalunya i 1 conseller d’Esquerra Republicana de Catalunya.  

Posteriorment al jurament del càrrec per part de tots els consellers es va procedir a 

la votació del president. Es van presentar dos candidats: el Sr. Ramon Moliner per 

Convergència i Unió i el Sr. Bartomeu Baqué per Endavant Cerdanya. El resultat va 

ser de 15 vots a favor del Sr. Ramon Moliner i 4 vots a favor del Sr. Bartomeu Baqué. 

Per la qual cosa va quedar elegit nou president del Consell Comarcal de la Cerdanya el 

Sr. Ramon Moliner i Serra. 
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Com ja sabeu, estem portant a terme la construcció de l’edifici destinat a set 
habitatges de protecció oficial al carrer de les Escoles. Hores d’ara s’han realitzat la 
majoria de treballs estructurals i en fase d’acabament la coberta. Avui doncs ja podem 
apreciar els volums d’aquesta construcció que en ser aïllat gaudeix de molta llum 
natural. 
 
Aviat començarem els tancaments d’aquestes façanes i que conjuntament amb els 
acabats de la teulada pretenem s’integrin perfectament amb les característiques del 
nostre municipi.  
 
S’està procedint a l’elaboració de les bases d’adjudicació de les vivendes, els 
habitatges seran assignats entre les sol·licituds que es rebin durant el període que 
s’estableixi a les esmentades bases. 
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A finals d’agost es va dur a terme, l’enderroc de la finca situada al carrer Alcalde 
Bonet, 13, aquesta parcel·la que va adquirir l’ajuntament, es destinarà a millorar el 
barri del Raval del Castell, oferint al nucli, una plaça, una zona verda, zona 
d’aparcaments, sense descartar que la resta del terreny es pugui destinar a 
habitatge social. 
 

   
 

 
S’ha procedit a la col.locació de llums de sodi d’alta 
pressió, model Micenas, per part de l’ajuntament en 
tots els carrers del municipi, excepte els carrers 
Antoni Elies i Camp de l’areny que es farà durant 
l’any vinent amb les obres d’adequació i soterrament 
de serveis.   
 
 

 
 
 
 
INCENDI AL CAMÍ DE NIULA  
En data 29 d’agost va haver-hi un incendi al Camí de Niula, pel moment es 
desconeixen els motius pels quals es va iniciar. En l’extinció varen participar els 
bombers voluntaris de la Cerdanya, als quals des de l’ajuntament volem agrair la seva 
tasca altruista. Demanem la màxima cura per tal que incendis com aquest no tornin a 
passar. 
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Com ja us havíem informat, a l’exterior del poliesportiu es va instal·lar un 
desfibril·lador com a resultat del conveni signat entre Dipsalut, organisme de salut 
pública de la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Bolvir, per tal d’informar a la 
població del funcionament de l’aparell, el dimarts dia 26 de juliol de 2011 a les 18h al 
poliesportiu va haver-hi un acte de simulació, en el qual varen participar-hi els nens 
del casal d’estiu i veïns del municipi. 
 
 
Us recordem que tant al taulell d’anuncis de l’ajuntament, com a la pàgina web 
www.bolvir.cat  podeu trobar informació de les activitats que es realitzen al 
poble.       
 
 

  
 
 

 
   
Els dies 1, 3 i 5 d’agost de les 5 a les 8 de la tarda, al Local Social de Santa Cecília es 
va realitzar el curs d’exercici físic i prevenció de caigudes en la gent gran, curs ofert 
per Dipsalut i sol·licitat per l’Ajuntament de Bolvir. 
 
 

http://www.bolvir.cat/�
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El passat 28 de juliol, a 2/4 de 8, 
l’ajuntament va organitzar una 
visita al Castellot i a 2/4 de 10, una 
conferència amb els arqueòlegs 
encarregats de les excavacions i 
estudiants que han treballat aquest 
estiu al jaciment, en la qual es va 
posar de manifests les últimes 
troballes, tant a nivell de jaciment 
com de restes del mateix. 

 
En el marc de XI CAP DE SETMANA IBÈRIC, el dissabte 1 d’octubre es va dur a 
terme a les 11 del matí, una conferència sobre les excavacions, i de les 12 del migdia 
a les 2 de la tarda, va sortir un autobús petit fins al Castellot per tal de que in situ 
es poguessin visitar les runes, amb els arqueòlegs que han dut a terme els treballs 
fins el moment. 
 

       
  
El mateix dissabte, durant tot el dia, a la plaça Major, va haver-hi un mercat 
artesanal, amb productes de la terra. 
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CURSA BTT’S 
 
El passat dissabte 6 d’agost en el marc de la festa d’estiu, a les 10 del matí, va tenir 
lloc la curs de btt’s amb els següents resultats:  
 
Corredor de més edat: Àngel Rifà Ros 
 
Corredora més petita: Olivia Civettini Puigmal 

 
Categoria I, 1 a 6 anys 
 
1- Ferran Baqué Amat 
2- Jan Guardia Gorrez 
3- Jan Bosch De Tito 
 
Categoria II,  de 7 a 13 anys 
 
1- Marc Maurell Valero 
2- Alex Formentí Corral 
3- Pol Costa Castells 
 

Categoria III, de 14 A 16 anys 
 
1- Xavi Maurell Valero 
2- Andrei Salla Vallalta 
3- Sergi Gosa Casanovas 
 
Categoria IV a partir de 17 anys (Masculí) 
 
1- Sergi Martínez Barrero 
2- Joan Albert Tolrà Campanyà 
4- Amat Botines Puertas 
 
Categoria V a partir de 17 anys (Femení) 
1- Txell Giménez Dalmau 
2- Agnés Font Munill 
3- Sonia Pascual Garriga 
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També a les 10 del matí, a la plaça Major la IV TROBADA DE PUNTAIRES.
             

A la tarda, a la font del Torrent dels Agustins 
va haver-hi la FESTA DE L’ESCUMA! amb una 
nombrosa assistència de canalla, pares 
 i mares. 
 
 
 
 
 

I, a les 6 de la tarda ANIMACIÓ 
INFANTIL AMB ELS SAPASTRES. 
 

 
 
 

 
Al vespre en el marc de la trobada d’acordionistes del Pirineu, varen actuar Enrique 
Telleria d’Uruguay i el Trio Lopes de Portugal. 
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EL DIUMENGE  
DIA 7 D’AGOST 
A les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, van 
haver-hi proves de natació i bàsquet 
infantils a la piscina i al poliesportiu 
municipals i partit de futbol sala a les 7 de 
la tarda. 
 

 

 
                 

RECITAL 
SOPRANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A les 9 del vespre del dia 18 d’agost a 
l’església de Santa Cecília, va tenir lloc un 
recital amb la soprano Marion Petipré i la 
pianista Melanie Mercier en el marc del V 
festival itinerant “Les Clés du Classique” 
joves intèrprets. 
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També, durant el mes d’agost vam tenir l’honor d’inaugurar l’exposició de litografies i 
escultures d’en Josep Maria Subirachs, amb la presència de la seva filla Judith, a la 
Capella de la Mare de Déu de l’Esperança (Espai actualment reformat i adequat per 
realitzar diferents exposicions al llarg de l’any). 
 
Del 7 al 21 d’agost unes 250 persones van poder gaudir d’una petita part de l’obra del 
gran escultor,pintor i gravador, que va ser l’encarregat de dissenyar i esculpir la 
“Façana de la Passió del temple de la Sagrada Família”.    
 
L’exposició va comptar amb les següents litografies:  
Forma en el paisatge – 1989, Barreres arquitectòniques – 1990, El núvol – 1990 
Torre Babel – 1991, Perspectiva – 1991, Cor – 1992, Diàleg – 1993, El monument – 
1993, L’ànima – 1995, La terra – 1997, Eròs – 1998,Matèria i forma – 1999, El mirall – 
2000, Els set turons de Roma – 2003, El disseny i la realització – 2003, Els soldats – 
2003, Mediterrània – 2003, Gaudí – 2003i Muralla i Drac – 2006. 
 
I les següents escultures: 
Eqüestre – 1977, Mental – 1988 i El Sant Jordi – 2008. 
Volem destacar la visita de Pilarín Bayés (Il·lustradora i dibuixant) i de Joaquim 
Ferrer (Ex Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya).  
I com no, agrair molt sincerament a Eduard Fornés, veí de Bolvir des de fa mes de 25 
anys, per la seva participació i per haver-nos deixat exposar part de la seva col·lecció 
particular. 
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“BOLVIRJAZZ”, un sinònim de qualitat jazzística per  
  

L’èxit obtingut novament pel 
nostre cicle de jazz, ja en la 
seva quarta edició a revalidat la 
bona acollida assolida els tres 
darrers anys, per part d’un 
públic que sap escoltar i 
apreciar la diversificada oferta 
musical proposada en la seva 
justa mida, s’aconsegueix 
convocar públic cada cop més 
amplis que omplen els concerts i 
que s’afegeixen al bon nombre 
de fidels als nostre anteriors 
cicles. 
Pel que fa als concerts ja hem 
arribat a la majoria d’edat, en 
quan al nombre, doncs en sumem 

divuit. A contracor nostre el jazz que embolcalla les nits bolvirenques, 
circumstancialment es veu obligat a aixoplugar-se al poliesportiu, donada la 
meteorologia pirinenca habitual de l’agost, en detriment de la qualitat sonora. Que hi 
farem!. Ens complau citar anecdòticament un parell de frases caçades al vol: “aquí 
s’escolta jazz del bo!” i (la nit de la Locomotora negra) “ potser mai s’havia reunit 
tanta gent a Bolvir !”. Enguany volem destacar el ressò obtingut als mitjans de 
comunicació, com premsa “Regió 7” i radios “Rac-1 i Onda 0 a Girona”, parlant del jazz 
a Bolvir. Televisió dels Pirineus com sempre va fer eco del cicle. Així mateix se’ls va 
concedir a una embrionària “Cerdanya Tv” entrevistes cada concert al respecte. La 
sola lectura del programa musical proposat, val a dir, feia salivar als bon aficionats al 
gènere donat que els participants són veritables referents de l’escena jazzística 
catalana. Ens mereixen una especial atenció els programes de ma dels corresponents 
cicles donat l’encert en el disseny i creació del diferent “logo”, caracteritzats per 
una sobrietat elegant. La nostra intenció es continuar treballant per que el cicle que 
ja bategem com “BOLVIRJAZZ”, es consolidi com una oferta permanent d’aquesta 
música i es reafirmi com un referent a la nostra comarca. Dues Big Bands, de 
categoria que demostren posseir el do de l’obliqüitat, actuant per tot arreu de la 
geografia catalana, protagonitzarem els dos primers concerts amb uns repertoris 
farcits de clàssics del jazz. 
 
Intentarem transcriure aquí les anotacions fetes durant els concerts. 
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El mal temps retardà el 
començament del concert 
que va haver de traslladar-
se al poliesportiu. La Sant 
Andreu Jazz Band, es 
presenta com una formació 
Joveníssima singular, tot un 
planter d’estrelles poten-
cials; podrien valgui el símil 
dir que són com “la masia” 
del jazz català.  
Dues dades a consignar: El 
piano convencional fou 

substituït per un teclat. De la bateria se’n va fer càrrec en Martí Elias com a 
convidat ocasional. Aquest músic ja el varem escoltar en el tercer cicle, amb el grup 
“IVANOW”. 
La jove orquestra començà amb el “Cute”, un impactant tema de l’arranjador Neal 
Hefti. A continuació va venir el conegut estendard “On the sunny side of the street”. 
Fins a totalitzar dinou peces varen anar desgranant un magnífic reguitzell temàtic en 
el que hi varem reconèixer “Easy money”, amb molt de Swing i un solo de trompeta a 
destacar de l’Alba Armengol, a més de lluïment de baix i trombó. “Splanky” que ens 
agrada molt “Petite fleurs” tota una delicadesa d’interpretació en petit format a 
càrrec de dues floretes, l’Andrea Motis i l’Eva Fernández. “Flight of the foobird”. 
També un arranjament d’Alfons Carrascosa del “Louisiana faire tale”, tot un conte de 
fades explicat per l’Andrea Motis. Més endavant “Sweet Lorraine”, una composició 
influenciada per Sidney Bechet, “Dream a little dream of me” amb el que l’Eva 
Fernández es troba molt còmode amb les variacions del ritme. L’ellingtonia “Perdido” 
amb una acurada introducció dels saxos. 
El músic i director de la Big Band, el mestre Joan Chamorro, al baix i amb la veu de 
Magalí Datzira executareu el “love me or leave me”. Una sorpresa ens la proporcionà 
dins un blues-boogie un jovenet músic amb un infreqüent metall, la trompa. Prosseguí 
el concert amb el simpàtic “Bli-blip” de Duke Ellington, interpretat novament amb 
l’encant vocal de l’Andrea Motis. 
El torn arribà per l’Alba Armengou amb vuit anys d’edat, que ens va cantar 
graciosament “When you’re smiline”, finalment ens regalaren dos bisos de repertori 
habitual, “Undecided” i “I found a new baby”. 
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L’actuació es va tancar amb un sorprenent apunt coreogràfic a càrrec de les petites 
de la banda. Diguem també que tan bon punt va començar el concert es va posar de 
manifest una franca empatia amb l’auditori, tot gràcies a la dedicació tenaç del 
professor de l’escola municipal de música de Sant Andreu de Barcelona, el músic Joan 
Chamorro auxiliat per la feina logística de la Montse. 
 
 
 
La big band de la Locomotora negra, tot un 
exemple d’afició i perseverança musical que ha 
cristal·litzat en una inqüestionable institució 
del jazz a Catalunya, liderada per en Ricard 
Gili, ens interpretaren en una memorable 
vetllada un repertori molt semblat al que varem 
oferir al dia següent al Festival del Castell de 
Peralada. 
L’orquestra al complet, amb els integrants 
habituals, amb una sola variant; en Oscar Font, 
trombonista ja conegut a Bolvir, fou substituït 
per Josep Tró. 
En jazz es considera un estendard el tema que ha adquirit una certa notorietat, que 
es conegut per tots els músics i que ha estat objecte de nombroses versions, 
interpretacions i improvisacions. El concert s’encetà amb una breu al·lusió al 40é 
aniversari que enguany a complert la Locomotora, amb un jazzificat “Happy birhday 
to you” que va anar seguit pel “Shipyard social function”, un tema que feia la 
llegendària orquestra de Lucky i Llinder. Després vingué el “Tour de force” 
carismàtic de Dizzy Gillespie i el “Back at the hicken Shack” d’en Jimmy Smith. 
Passant de la batuta a la trompeta, en Ricard Gili es marcar un implecable “Perdido”. 
Seguiren una versió de “Sophisticadedlady” i “Duet”. S’arribà al descans amb “Three 
bones shuff” un tema propi del grup en el que es lluïren la secció de trombons. A la 
segona part el concert es reprengué amb una peça que ens varen dedicar gentilment, 
“Splank le Count Basie”, amb una introducció pianística especialment elegant varen 
anar cap al assoleiat costat del carrer escotant “On the sunny side of the street”. 
Albert Romaní a la guitarra amb especial col·laboració de la secció de ritme, piano i 
baix, ens van versionar el “Minor Swing” de Django Reinhardt. Després d’una llarga 
introducció, tres músics calbs de la banda, els germans González i en Francesc Calià 
ens varen sorprendre en forma de trio vocal “The calvets” amb el conegut “Opus 
one”. Un tema de nova incorporació al repertori va ser “Funky rith” el nom ja ho diu 
tot. Amb la locomotora a ple rendiment ens acostarem al final del trajecte; en Ricard 
Gili ens obsequià amb el “Flying home” de Lionel Hampton, un tema popularitzat el 
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1928 per Louis Armstrong fent-nos la seva peculiar imitació del mite, naturalment a 
la trompeta i veu. Finalment en els bisos de rigor sonaren “One o’clock jump” i no 
podia faltar “What a wonderful World” (curioses inicials informàtiques w.w.w.) que en 
Gili dirigí cap el cel en homenatge a “Satchmo”. 
 
La locomotora segueix bufant i s’ha guanyat merescudament l’estima del públic, Per 
molts anys!  
 

 
 

Al poliesportiu i 
excepcionalment en 
diumenge, 
(els concerts dels 
nostres cicles han 
estat sempre en 
dimecres) aquest 
pianista nascut a 
Barcelona, ara fa 
cinquanta set anys, 
ens delectà amb una 
tretzena de temes 
amb els estils que 
conrea sobre les 
vuitanta-vuit tecles, 

es a dir, el blues, el boogi woogie i el swing, molt ben compenetrat amb els sidemen 
Anton Jarl (bateria suec, vingut de Malmöe) i Jordi Mestres (baix), que varen 
aconseguir captivar els espectadors amb una forma molt personal, fent que 
connectessin fàcilment amb el seu discurs musical. 
La potència de línies de baix interpretades amb la ma esquerra, característica 
d’aquests estils crearen una atmosfera molt festiva. 
Es pot considerar que Tharrats es el pioner a Catalunya del blues i boogie al piano. 
Als quatre anys va descobrir el blues escoltant discos d’en Ray Charles i altres 
mestres del gènere. El concert, en el que varem identificar una bona part de 
conegudes peces, començà amb una dinàmica versió del “Broadway” de H. Woode, 
seguit per un blues introductori d’un impactant “Spanky” de Neal Hefti. Després 
d’una acurada intro del baix Jordi Mestres varem gaudir del “Mood Indigo”. Un altre 
peça, del propi pianista barceloní, amb el curiós nom d’”Adrenalina” serví de marc 
adequat a una noticia que ens va dir el mateix Tharrats: “...... a Madrid el Barça està 
guanyant per un 1 a 2”!. 
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“Blue and sentimental” una relaxant balada de Count Basie va neutralitzar la 
adrenalina de l’ambient, una altre proposta va ser la composició “Litle Suzy” va ser 
interpretada en homenatge al pianista de Philadelphia Ray Bryant que va morir el juny 
passat, als vuitanta anys. Seguiren un parell de composicions amb molt de ritme que 
varen convidar als assistents a marcar-lo de forma interactiva. Ja cap al final del 
recitat, encara, varem disfrutar de tres temes de llibre, el “Kelly’s blues” del gran 
Oscar Peterson, “I wish i knew” de Billy taylor (amb un notable solo del suec Anton 
Jarl) i un trepidant “Moten Swing” en forma de boogie-woogie. Un cop acabada 
l’actuació els músics en varen obsequiar amb l’habitual bis, en aquest cas va ser un 
tradicional “You’re my sunshine”. Amb aquest concert es complí un desig personal de 
feia anys que maldava per escoltar a l’August Tharrats en viu a la nostra comarca!. 
 

 
 

L’escenari de la plaça Major va enmarcar 
un concert que va ser tot un homenatge al 
jazz brasiler, amb cançons d’una autoria 
musical inqüestionable a càrrec de Joao 
Gilberto, Tom Jobim o el mateix Moraes, 
tota una revisió als incunables de la 
bossa-nova portats al terreny del jazz i la 
samba brasilera i que a principis dels 60’s 
del segle passat Joao Gilberto i la seva 
muller, la cantant Astrud Gilberto 
juntament amb el saxofonista Stan Getz 
varen propagar arreu del mon amb les 
seves gravacions. N’és un bon exemple 
l’àlbum LP “the girl from Ipanema” 
prenent el nom d’un dels temes més 
multiversionats del gènere. Pel que fa a 
Araceli Aiguaviva en el seu moment 
representa un esforç i un valor afegit a 
l’espectre vocal del jazz femení de casa 
nostra, que es movia, i es mou en altres 
camps estilístics. 
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El programa s’inicià amb el tema “O pato” que també obre el darrer treball discogrà-
fic de la cantant “DEIXA”, un àlbum que va ser presentat el juliol de 2010 a la sala 
Luz de Gas de Barcelona. L’Aiguaviva més els set músics que l’acompanyaven ens va 
delectar amb altres peces d’entre les que destacarem “Vivo sonhando” (amb 
dedicatòria inclosa). “Sabe voce” amb que la cantant el va 
versionar amb molta tècnica amb un preciosista “Scat”. Més 
endavant amb una emotiva i serena interpretació de “Por 
causa voce” va recordar el seu difunt espòs, l’escriptor i 
periodista Josep Ma. Huertas Clavería. Continuà amb tot 
un clàssic de la bossa més rítmica, la “Samba de una nota 
so”. La set estiuenca ens la van apaivagar el percussionista 
William Nunes amb una oportuna peça “Agua de beber”. 
Durant la vetllada l’Araceli Aiguaviva, amb una veu dolça 
que la caracteritza, ens feia breus comentaris 
introductoris que amanien les corresponents cançons, 
una curiosi-tat, va ser que el saxofonista Jeppe 
Rasmussen s’havia desplaçat expressament des de 
Dinamarca per tal de poder afegir-se a la banda. El 
recital es va coure amb un “Medley” recordant el gran 
poeta i diplomàtic Vinicius de Moraes, un encadenat 
de tres peces: “Berimbau”, “O morro nao tem vez” i 
“Tem do”. Uns forts aplaudiments finals es varen 
veure correspostos amb “Chrora tua tristeza” com a 
bis. De l’ alambic vocal de l’Araceli Aiguaviva varen 
recollir un destil·lat constituït per una elegant 
serenitat que es patentitzar dins una aptitud de 
registres, molt ben secundada per tot l’equip de 
músics. 
Els assistents, constituïts per una elegant 
serenitat que es patentitzà dins una amplitud de 
registres, molt ben secundada per tot l’equip de 
músics. 
Els assistents, constituïts en jurat popular varen 
dictar una sentència absolutament favorable 
respecte a l’actuació de qui en la seva 
magistratura professional està acostumada a 
fer arranjaments molt compromesos. 
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Si per alguna cosa es 
caracteritza el jazz, entre 
d’altres, des de el seu 
naixement a finals del segle 
XIX fins a dia d’avui, és per la 
capacitat de barrejar-se amb 
d’altres gèneres i crear nous 
estils i subestils. Un exemple 
el tenim a la bossa nova. Laia 
Boixadós forma part d’una 
nova generació d’intèrprets 
establerts en la improvisació. 
Tal com varem poder veure al 

programa de ma d’aquest cicle, és prou explícit en la descripció ascendent d’aquesta 
jove dama del jazz, que va a la recerca de terrenys desconeguts amb la intenció de 
donar a conèixer noves propostes dins l’evolució del jazz actual. Així doncs, ens 
varem trobar amb un concert diferent a tot el que s’havia escoltat en nits anteriors 
un “neojazz” menys popular. 
 

 
 
L’11 de setembre, es va inaugurar l’estelada d”El Castellot”, que posteriorment va ser 
substituïda per la senyera, símbol d’identitat del nostre país, el lloc d’ubicació 
representa el nexe d’unió del passat i del present del nostre poble (fotografia 
portada).  
 
El mateix dia i com va essent tradicional es va fer la IV caminada popular del Camí de 
l’aigua, amb sortida des de la  plaça Major, a 2/4 de 10 del matí i esmorzar a la Font 
de la Vall.  

      



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 

Número 1 6 – Novembre 201 1    Pàg. 19 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Us recordem que tots els dijous a les 6 de la tarda, a la plaça major, podeu trobar 
una parada de fruita i de peix fresc de Palamós! 

 
 

 
 

El dia 25 d’octubre al 2on pis de 
l’ajuntament, ha tingut lloc una xerrada 
de  l’Assistent Social (La Tatiana), per 
tal d’informar als veïns sobre la 
teleassistència que és un servei públic 
que permet millorar l’autonomia de les 
persones grans que viuen o passen 
moltes hores soles, alhora us recordem 
que per tractar qualsevol tema 
d’assistència social podeu posar-vos en 
contacte amb l’ajuntament i us 
adreçarem a la persona corresponent. 

 
 

 
Per segon any consecutiu l’ajuntament cedeix a la societat de caçadors de Bolvir, un terreny 
comunal per la sembra de trèfola i forment, per facilitar la repoblació dels animals de caça. 
 

 
 

El dia 11 de setembre 
de 2011, va 

néixer la Júlia Aluju 
Canal, aprofitem 

Per felicitar al Jordi i 
la Marisol 
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CIU I PPC PACTEN UNA PUJADA DEL 
CÀNON DE L’AIGUA DEL 8’5%, UN 
PUNT MENYS DEL QUE INICIALMENT 
VOLIA EL GOVERN 

CiU i el PPC han arribat a un acord per 
apujar el cànon de l’aigua amb un increment 
del 8’5% que es començarà a aplicar l’últim 
trimestre del 2011 per fer front als 
1.300M EUR de deute de l’ACA (Agència 
Catalana de l’Aigua). Finalment, l’augment 
del cànon és un punt menys del que inicialment proposava el Govern i que els populars 
rebutjaven. Segons el portaveu adjunt de CiU al Parlament, Ramon Espadaler, la 
pujada es traduirà al rebut de l’aigua en un augment de dos euros de mitjana al mes i 
ha destacat que s’ha incorporat un “bonus social” que eximeix de l’increment a les 
famílies amb rendes baixes, persones en atur, pensionistes i persones vídues.  

SUBSTITUCIÓ BOMBA TORRENT DELS AGUSTINS I NETEJA DEL POU  
El pou del Torrent dels Agustins es va cobrir de fang, com a resultat d’aquest 
incident, el motor es va cremar i es va haver de canviar per un altre, abans però, es 
va encarregar a una empresa de la comarca la seva neteja.   
 
NOVA PLANTA DE CLORACIÓ 
S’ha fet una nova planta de cloració que per ara dóna servei a tot el nucli, i en breu a 
les urbanitzacions Els Llosers, Sallens, Espiraltes i Ferratgeta. 
 
L’antiga planta està encara en servei, fins a la construcció del nou dipòsit. 
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POU DEL TOLL 
L’ajuntament ha enfonsat 17 metres més el pou d’abastament d’aigua potable, situat 
al toll, per manca d’aigua.      
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Aprofitem per recordar-vos la necessitat 
de llençar l’orgànica en bosses al cubell 
corresponent! 
 



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 

Número 1 6 – Novembre 201 1    Pàg. 23 

Itineraris saludables són recorreguts que DIPSALUT ha senyalitzat en el municipi 
perquè serveixin de guia d’orientació per caminar.  
 
El dia 31 d’agost es va fer una prova pilot amb la cooperació d’alguns veïns del munici-
pi, als quals aprofitem per agrair la seva col·laboració, per tal d’avaluar els diferents 
recorreguts. 
 
El diumenge 27 de novembre, a 2/4 de 10 tindrà lloc una caminada popular amb 
motiu de la inauguració dels itineraris saludables (veure programa d’activitats 
pàg. 26). 



 
 
Informatiu Municipal de Bolvir 

Número 1 6 – Novembre 201 1    Pàg. 24 

 
 

 
 

Benvolguts/des 

 

L’equip de mestres de Bolvir i els itinerants de la Zer Cerdanya ens adrecem a la comunitat 

educativa i a tota persona que actualment i/o anteriorment hagi estat vinculat a l’escola 

Santa Cecília de Bolvir ( alumnes, pares d’alumnes, mestres, ex-alumnes, pares d’ex-alumnes, 

ex-mestres...). 

Ens agradaria informar-vos del projecte que volem dur a terme. Enguany, per celebrar la 

festa de fi de primer trimestre tenim pensat representar una obra de teatre anomenada “EL 

LLARG VIATGE DE L’ARC DE SANT MARTÍ” de l’autor Noé Rivas. Tot i que el pes de l’obra 

recaurà principalment sobre els alumnes de l’escola, necessitarem voluntaris per fer de 

figurants, motiu pel qual us demanem la vostra presència i col·laboració. 

Si voleu formar part d’aquest projecte, us convoquem a la reunió informativa que tindrà lloc a 

l’escola Santa Cecília de Bolvir el dia 8 de Novembre a les 19:00 del vespre. 

En cas que vulgueu participar i no pugueu assistir a la reunió, podeu trucar als següents 

telèfons: 

Escola Santa Cecília de Bolvir: 972 895055 

Mestre de Música i Coordinador del projecte: Enric Coll 669 066203 

Molt agraïts, 

L’equip de Mestres. 

 

 
L’ajuntament ha concedit un ajut als nens/es, en edat escolar obligatòria per tal de fer front 

al pagament dels llibres, l’import de la col·laboració d’enguany és de 2.100 € 
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Vine i participa a la sessió d’exercici físic del Parc a la Font de la Vall 
Dates:  
3, 8 i 10 de novembre 
Per a més informació podeu contactar amb l’ajuntament 
 

Hora  10:15 
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AGENDA  
DE NADAL 

 
4-5-6 DESEMBRE - IV FIRA D'ANTIQUARIS I 
BROCANTERS- AL POLIESPORTIU D’11H A 21H 

 
9 DESEMBRE - QUINA AMB MAGNIFICS LOTS - AL LOCAL 

SOCIAL A LES 21:30H 
 

17 DESEMBRE - QUINA EN FAVOR DE LA MARATÓ DE TV3-  
AL LOCAL SOCIAL  A LES 21:30 H 

 
24 DESEMBRE - TALLER DE MANUALITATS PER A GRANS I 
PETITS, BERENAR I CAGATIÓ AL LOCAL SOCIAL A LES 17h 

 
31 DESEMBRE - CAP D'ANY AMB L'ORQUESTRA 

"AQUARIUM COVERS" I DISCJOQUEI FINS A LA 
MATINADA 

- PREU 10€ (1 CONSUMICIÓ) AL LOCAL SOCIAL A 00:30H 
 

1 GENER - ARRIBADA DE SSMM EL PATGE REIAL A LA 
PLAÇA MAJOR A PARTIR DE LES 19H. 

 
ACTIVITATS ESPORTIVES DIVERSES AL POLIESPORTIU 
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EMPRESES DEL MUNICIPI 
CENTRE MUSHING Camí dels Clots 616 893 503 lazarosteam@gmail.com 
DISSENY GRÀFIC Camp de l’Areny, 2 610 735 740 marc.il@ilimit.es 
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 
JARDINERIA JOAN CORTÉS Camí del Remei 972 882 167 cortes.3@telefonica.net 
JARDINERIA RAVETLLAT De la Font, 4 casa 3 972 895 103  
JOVIAL CERDANYA 2010 S.L. De la Font, 4 casa 3 972 890 509 canalxavi@gmail.com 
PERRUQUERIA BOLVIR Ral, 15 646 612 202  
QUEVIURES ELVIRA Agustí Manaut, 11 972 895 245 restaurant@caltorru.com 
TAXI BOLVIR Ral, 5 639 374 924  
VINS REFILAT Agustí Manaut, 9 609 333 413 refilat@telefonica.net 

 
TELÈFONS D’INTERÈS 
BOMBERS 085 
EMERGÈNCIES 972 895 055 
EMERGÈNCIES AJUNTAMENT 608 245 094 
EMERGÈNCIES FORESTALS 901 922 700 
ESCOLA SANTA CECÍLIA 972 895 055 
FECSA AVARIES 902 536 536 
HOSPITAL DE PUIGCERDÀ 972 880 150 
MOSSOS D’ESQUADRA 972 881060 
RENFE 902 240 202 
URGÈNCIES MÈDIQUES 061 
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HOTELS I RESTAURANTS 
AGROTURISME MAS 
D’ARAVÓ 

Mas d’Aravó 679788130 masaravo@gmail.com www.masdaravo.com 

HOTEL REST. TORRE 
DEL REMEI 

Camí del Remei 972140182 info@torredelremei.com www.torredelremei.com 

HOTEL REST. XALET 
DEL GOLF 

Plaça del Golf 972884320 hotel@hesperiachaletdelgolf.com  

RESTAURANT CAL 
SABATER 

Antoni Elies, 13 972895235 restaurant@calsabaterbolvir.com www.calsabaterbolvir.com 

RESTAURANT LES 
HEURES D’EN DÍDAC 

Camí de la Farga 972895069 sandragarriga@hotmail.com www.lesheuresdendidac.com 

RESTAURANT 
L’ISARD 

Ctra. Puigcerdà 972895131   

RESTAURANT  
LA SOLANA 

Ctra.Puigcerdà          972895270  

SERVEI DE TAXI A PUIGCERDÀ UN COP PER SETMANA PER ALS VEÏNS DE BOLVIR 
+INFORMACIO  AL 639 374 924/HERMINIO 

 
HORARI AUTOBÚS BOLVIR - PUIGCERDÀ- LA SEU D’URGELL                                     

                              
ORIGEN – BOLVIR  DESTÍ - PUIGCERDÀ 
13:08 13:15 DIARI 
19:53 20:00 DIARI 
ORIGEN - BOLVIR DESTÍ – LA SEU D’URGELL 
7:37 8:30 DIARI 
17:37 18:30 DILLUNS A DIVENDRES 

FEINERS 

                                                        
Ajuntament de Bolvir 

Telf 972.895001  Fax 972.895012  -FACEBOOK- 
bolvir@bolvir.cat- www.bolvir.cat 
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