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Alcalde de Bolvir

Isidre Chia Trilles

Deixem enrere l’hivern i poc a poc volem pensar que la primavera ens permetrà 

començar sortir d’aquest malson que ens està fent viure la pandèmia. Des de 

l’Ajuntament volem agrair la col·laboració i el bon fer dels nostres veïns. 

Des del consistori estem al vostre costat i seguim treballant per un Bolvir millor i 

més maco cada dia, però també SEGUR PER LA SALUT tot seguint les normes que 

marca el PROCICAT. Per aquest motiu estem molt orgullosos d’haver pogut seguir 

fent algunes celebracions amb els més menuts del poble ( Patge, Reis,..) i seguim 

a l’espera de poder organitzar algun acte amb tot el poble però la normativa, el 

sentit comú i sobretot la seguretat per la salut dels nostres veïns ens fa ser molt 

curosos davant de qualsevol acte que la pogués posar en perill. 

Gràcies a totes i a tots per l’ajuda, col·laboració i comprensió davant d’aquesta 

situació que portem més d’un any vivint. Esperem que ben aviat acabi!
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de Reis
ARRIBADA DEL PATGE REIAL

FESTIVITAT 

El dia 3 de gener a la plaça Major, els més petits de la casa, van poder entregar les seves 

cartes al patge Reial, Galderic, per tal que les fes arribar a Ses Majestats.

Després d’un llarg viatge, el Reis Mags d’Orient van arribar al poble amb un carruatge tirat 

per cavalls i van anar repartint els regals a tots els nens i nenes del poble. Esperem que els 

més menuts gaudissiu d’una nit màgica inoblidable!
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El passat 24 de febrer l’Ajuntament de Bolvir va mantenir una reunió oficial a la 

subdelegació del govern a Girona per gestionar la construcció de 2 rotondes a la N-260, 

una situada a l’entrada de la Pleta i Sallens i la segona molt perillosa a l’alçada de 

l’encreuament dels quatre camins. L’Ajuntament vetlla per la seguretat dels nostres veïns.

6 BUTLLETÍ INFORMATIU BOLVIR

OBRES
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE 2 ROTONDES

PONT SOLER

Aquesta acció ha estat molt necessària donat el mal estat de conservació de la tanca i que 

representava un perill per als usuaris d’aquesta via.

Aquesta actuació s’ha realitzat com a condicionant de llicència d’obres en la sol·licitud de 

poder fer passar la fibra òptica per la carretera vella de Puigcerdà i ha estat compartida 

amb l’Ajuntament de Fontanals donat que la titularitat del pont és  dels dos municipis.

L’actuació no ha tingut cap cost per l’ajuntament.
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CAMÍ DEL PLA

S’ha procedit a l’arranjament del camí del pla mitjançant l’aportació i compactació de 

graves per tal de tapar els sots del camí que dificultava la circulació amb vehicles i neteja 

de la canalització del reg.

La millora ha estat subvencionada pel Consell Comarcal de la Cerdanya  amb 13.500,00 

€ aquest l’ajut està destinat al foment d'actuacions destinades a la millora i manteniment 

de camins de la xarxa veïnal.
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CAMÍ DELS BUCS 

S’ha asfaltat part del camí donat que l’accés a les vivendes en dies de pluja o neu resultava 

molt dificultòs pels usuaris dels habitatges, això permetrà les tasques de retirada de la 

neu i s’evitarà l’acumulació de l’aigua de la pluja. Els veïns ho havien demanat al consistori 

en reiterades ocasions anys enrera.
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CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA DEL REMEI AL LLARG CAMÍ DE GUILS

Diversos veïns del camí de Guils que estan fent la canalització d’aigua potable des del 

Remei al seu domicili i l’Ajuntament ha aprofitat l’obertura d’aquesta rasa per deixar tubs 

per passar electricitat, conduir la fibra òptica i il·luminar la zona amb fanals.

PIQUETS DE GRANIT I ENTUBAT AL C/SEGRE

S’ha realitzat la conducció del reg amb la construcció d’unes arquetes de registre per tal 

de poder realitzar la neteja del nou entubat, alhora s’ha enjardinat tota la vorera i s’ha 

col·locat uns piquets de granit amb uns  cables d’acer que els uneixen per tal d’evitar que 

els vehicles hi aparquin i s’han pintat dos passos de vianants per poder connectar l’antiga 

vorera amb la nova zona enjardinada. També si ha habilitat un espai amb panots per 

l’aparcament de vehicles. Aquests arranjaments han estat realitzats i pagats íntegrament 

pels promotors de la pròpia urbanització, després d’arribar a l’acord amb l’Ajuntament.



Aquest hivern s’ha arreglat  l’entrada de la urbanització la Ferratgeta, enjardinant la 

zona i instal·lant una tanca de fusta per tal de protegir als usuaris d’aquesta nova 

zona verda. Amb aquesta actuació s’ha volgut posar en valor l’entrada oest del poble 

per la qual hi circulen molts vehicles.

ARRANJAMENT ENTRADA DE  LA FERRATGETA
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EQUIPAMENTS MUNICIPALS

El passat mes de novembre es varen realitzar les tasques de manteniment i 
pintura exterior del Poliesportiu municipal. La Diputació de Girona va 

subvencionar una part d’aquesta millora amb 5.918,37€.

L’import total de l’actuació ha estat de 24.926,00€.

Ha estat una intervenció de manteniment molt necessària perquè la fusta exterior 

després de molts anys de no pintar-se presentava un preocupant  estat de 

conservació. D’acord amb els informes dels tècnics municipals.

PINTURA POLIESPORTIU
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ABANS

DESPRÉS
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El consistori va encarregar la reforma del mur de l’hort de la rectoria malmesa, pel 

pas del temps, i es va fer una entrada al solar. Amb aquesta actuació i amb la propera 

col·locació d’un parc infantil  l’ajuntament pretén que aquest lloc es converteixi en 

la nova zona d’esbarjo pels nens i nenes de Talltorta, tal i com es va comprometre 

l’equip de govern.

També s’ha col·locat una reixa a la sèquia de Talltorta al seu pas per darrera el nou 

parc infantil, s’ha cregut convenient la col·locació del barrat donada la perillositat 

que suposava pels infants que gaudeixin d’aquest nou equipament. 

PARC INFANTIL DE TALLTORTA

Aquest hivern l’Ajuntament ha procedit a l’esporga dels arbres del recinte de la 

piscina, per evitar el perill de caiguda de branques.

PODA D’ARBRES DE LA PISCINA

El consistori ha adquirit, instal·lat i il·luminat el nou cartell “Museu Espai Ceretania”. 
Per dur a terme aquesta actuació el consistori va rebre una subvenció per la totalitat 

del cost, del Departament de Cultura de la Generalitat per import de  20.871,84€.

CARTELL PUBLICITARI MUSEU
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 

LLOCS D'INTERES
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C/ de la Font, 2  17539 Bolvir

Horari:
De dilluns a divendres de 8h a 15h

Dimarts i dimecres de 17h a 19h 

Dijous de16h a 18.30h 

Doneu-vos d’alta com a nou lector de la biblioteca omplint el 

formulari que us facilitarem i podreu accedir al prèstec del fons. 

LES HOMILIES D’ORGANYÀ

MUSEU ARQUEOLÒGIC 

C/ La Corona, 46  17539 Bolvir

Horari: 
Dissabtes d’11h a 14h i de 16h a 18h

Diumenges d’11h a 14h 

Per visites guiades contactar previament Museu: 972 895192 / Ajuntament: 972 895001

Actualment podeu visitar l’exposició de fotografies del Sr. Joan Ganyet que porta 

per títol “Traces”.

ESPAI CERETÀNIA
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LLAR D’INFANTS L’ORENETA

Durant el mes de març s’han realitzat les jornades de portes obertes a la Llar d’infants. Les 

famílies han pogut visitar les instal·lacions, conèixer l’equip educatiu, que els ha informat de 

la línia metodològica que ofereix el centre.

En aquest centre els infants hi trobaran tot el necessari per al seu desenvolupament: espais 

adequats a cada etapa evolutiva, materials didàctics que fomenten el seu 

desenvolupament sensorial, motriu i cognitiu, afavorint les interrelacions socials entre iguals.

Per al curs 2021-2022 la Llar d’infants l’Oreneta disposarà 32 places per a infants de 0 a 3 anys.

El calendari amb les dates clau del procés de preinscripció i matriculació és:

El procés de preinscripció i matriculació es farà telematicament a través de la web 

www.bolvir.cat   

Per a més informació:

-Telèfon: 664 56 88 99

-Mail: oreneta@bolvir.cat 

Presentació sol·licituds
pre-inscripció

Del 10 al 21 de maig (ambdós inclosos)

PREINSCRIPCIONS LLAR D’INFANTS L’ORENETA

Publicació de la llista 
de sol·licituds amb la 
puntuació provisional

1 de juny

Reclamacions Del 2 al 8 de juny

Sorteig públic en 
cas d’empat en les 
puntuacions

Del 9 a l’11 de juny

Publicació de les llistes 
d’infants admesos i si 
s’escau llista d’espera

15 de juny

Matriculació Del 16 al 22 de juny (ambdós inclosos)
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Durant aquests mesos de COVID, quan les restriccions ho han permès, hem realitzat 

l'extraescolar de Multiactivitat. Ens hem hagut d’adaptar a les necessitats actuals i respectar 

els grup bombolla de l’escola. 

És una activitat on contribuïm al desenvolupament integral dels nens i nenes de l’escola de 
Bolvir. Realitzem tasques que milloren els diferents aspectes motrius, socials i afectius dels 

infants a través del joc. L’objectiu d’aquesta activitat és introduir els infants a la pràctica 
esportiva i fomentar hàbits i valors saludables a través de les diferents tasques proposades 

pels diferents tècnics que participen a l’activitat. 

Podem dir que és una activitat complementaria a l’escola on els nens i nenes es poden 

trobar en un caire més lúdic però igualment enriquidor i formatiu. 

ACTIVITATS POLIESPORTIU MUNICIPAL 

MULTIACTIVITAT

La gimnàstica de manteniment, va dirigida als joves i adults del municipi de Bolvir. És una 

activitat que permet als participants mantenir les capacitats condicionals (capacitats 

físiques) en bon to per mantenir una vida activa i saludable. En aquestes sessions fem un 

treball global de totes les capacitats i intercalem sessions variades i divertides alhora que 

productives i fatigants. Per tal de fomentar que els pares i mares que porten els nens i 

nenes al Multiactivitat puguin assistir amb tranquil·litat a les sessions fem coincidir els 

horaris, d’aquesta manera els més petits s’ho passen bé i els adults es posen en forma.

Actualment tenim un grupet molt ben avingut que a part de fer exercici ens ho passem molt bé.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
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L'horari és els dissabtes de 17:00 a 20:00 hores i els diumenges de 10:00 a 13:00 hores.

Propera activitat:

3X3 FUTSAL SETMANA SANTA

Tots els caps de setmana el poliesportiu està obert al públic. És un bon lloc 

on anar amb la mainada per gaudir d'unes horetes d'esport. 

Al poliesportiu podeu gaudir de tot tipus de material juntament al llit elàstic.  Esperem que 

ens vingueu a visitar!

El dissabte 3 d’Abril es van tornar a reactivar les activitats que durant tant de temps ens 

han fet gaudir d’esports, amics i bons moments al Poliesportiu de Bolvir.

Pels que no coneixeu aquest torneig es basa en la formació d’equips on juguen 3 

jugadors en un camp i porteries reduïdes. Els partits tenen una duració de deu minuts 

i cada equip realitza varis partits de lligueta. Una vegada acabada la lligueta es passa a 

la fase final fins arribar a l’equip guanyador. 

CAMINADA POPULAR
El 16 de maig realitzarem una caminada per un dels recorreguts saludables de Bolvir 

per tal d’apropar a tothom que ho vulgui a la naturalesa i gaudir de l’exercici físic en 

companyia.

El recorregut serà d’un nivell mig-baix apte per a tot el públic i nivell, tindrà una 

distància de màxim 8 kilòmetres amb un desnivell positiu de 150 a 250 metres. 

OBERTURA DEL POLIESPORTIU
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El passat 17 de desembre, els nens i nenes de l’escola van recollir de mans de l’alcalde 

la bústia que va deixar el Patge Reial a l’ajuntament per l’escola. 

L’11 de febrer, els infants de l’escola van tornar a venir a l’Ajuntament a mostrar-nos les 

seves disfresses, aquest any degut a la pandèmia no han pogut passar per les cases  a 

recollir la tradicional “rostita”.

Us mostrem fotografia en la qual es pot observar el goig que feien. 

Moltes gràcies per visitar-nos i esperem gaudíssiu d’un feliç dia de dijous gras!

ESCOLA
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NETEJA BRIGADA CAMÍ DE L’AIGUA

La brigada municipal va fent tasques de neteja, i ha retirat deixalla acumulada a la zona 

dels Llosers. Aprofitem aquestes línies per recordar-vos la necessitat de portar a la 

deixalleria els electrodomèstics que ja no s’utilitzen, es responsabilitat de tots el tenir 

cura del Medi Ambient.

CALENDARI FISCAL 2021

MANTENIMENT
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MUNICIPI TRIBUT CALENDARI FISCAL FRACCIONA TRÀMIT IMPORT
FRACCIÓ

BOLVIR

IBIR

IBIU

IVTM

TAXESC

AIGUA

IAE

15 ABRIL - 15 JUNY

15 ABRIL - 15 JUNY

15 ABRIL - 15 MAIG

15 ABRIL - 15 JUNY

TRIMESTRAL

1 SETEMBRE - 31 OCTUBRE

--

50-50%

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

D´OFICI 90€

TANCAMENT
A principis del mes de març la brigada municipal va restaurar unes tanques de fusta per 

delimitar la zona d’aparcament que hi ha a l’alçada de la font de la Vall.

REPARACIÓ ARQUETES I EMBORNAL
La brigada municipal, entre altres tasques de manteniment i conservació del vial 

públic, està reparant arquetes i embornals que estaven en mal estat .
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RECOLLIDA DE TRASTOS

Tots els dimarts

- Comunicació prèvia a l’ajuntament els dilluns

- Els veïns podran dipositar un màxim d’un moble o electrodomèstic per habitatge/mes. 

- L’andròmina s’haurà de deixar al contenidor més proper, previ acord amb l’ajuntament.

Tel: 972 895001

LLUMINÀRIA
Per tal de reduir l’accidentalitat, l’ajuntament ha reparat les lluminàries de l’accés de 

ponent donat que les que hi havia no funcionaven correctament, fet que provocava que 

l’entrada fos fosca i resultés perillosa pels veïns que l’utilitzaven. Segons informes tècnics 

municipals, feia anys que es trobaven en desús. 

23BUTLLETÍ INFORMATIU BOLVIR



El dilluns 21 de desembre, quan estàvem al pati jugant, vam rebre una visita inesperada. 

EREN ELS PATGES!

Ens va fer molta il·lusió veure’ls i els vam explicar que hi havia molts nens i nenes confinats, per 

això els vam donar totes les cartes que teníem a la bústia de l’escola. 

Després vam fer cagar el Tió, ja en teníem moltes ganes, perquè havia menjat molt.
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ESCOLA MUNICIPAL DE STA. CECÍLIA
PER CARNAVAL TOT SI VAL

Dijous gras és el dia que sortim per demanar rostita. Aquest any hem gaudit d’un 

carnaval diferent. Hem vingut disfressats a l’escola i hem sortit a passejar, hem saludat 

als veïns i veïnes de Bolvir i ens ho hem passat d’allò més bé. 

Tot i que no hem pogut demanar la rostita i celebrar aquesta festa tan tradicional dels 

Pirineus, des de l’escola hem intentat no perdre la tradició.

L’equip de mestres de l’escola de Santa Cecília.
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Ja hem arribat a mitjans de curs i a la Llar d’Infants cada dia és un dia nou 

d’aprenentatges, de descoberta i de moltes aventures dels infants, entre ells i amb el 

medi que els envolta. Enriquint la seva experiència i potenciant el seu desenvolupament 

i la seva autonomia.

Amb el pas d’aquests mesos els infants han trobat en els espais de la Llar, les educadores, 

els companys i les activitats tot allò que necessiten perquè cada dia sigui ben 

emocionant.

En aquests últims mesos hem celebrat amb molta il·lusió:

- El Nadal: amb l’arribada del Tió, al que van donar molta estima i menjar; i el Patge Reial, 

que ens va venir a veure amb el seu cavall!

- Hem celebrat amb molta gresca el Carnestoltes, un dia de molta xerinola i diversió.

- I l’arribada de la Vella Quaresma, amb les seves set cames!

En el dia a dia de la Llar es duen a terme diferents activitats que promouen l’autonomia 

dels infants, la descoberta del seu propi cos, potenciant les seves habilitats i destreses i 

afavorint les relacions socials entre el grup. En un marc de respecte i acompanyament on 

els infants comparteixen moments molt especials.
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LLAR D’INFANTS L’ORENETA

L’equip educatiu de la Llar d’infants l’Oreneta.
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Ingredients:

Elaboració:

- 600gr de carn de vedella de Cerdanya, picada  
  només una vegada
- La molla d’un pa de pagès.
- Un ou
- Farina
- 200 grs. de bolets secs (en aquest cas hem utilitzat 
moixerons) pot servir qualsevol varietat de bolet fresc.
- Sal, pebre
- Una ceba
- Un pebrot verd
- Tomàquet
- Un got de brandi
- I evidentment una bona sípia!

Prepara les mandonguilles. En un bol, poses la molla de pa 
de pagès una mica mullada amb aigua, la carn de vedella, i 
l’ou. Amaneixes bé de sal i pebre. Amassa bé la barreja.

Dóna forma a les mandonguilles, totes d’una mida similar, 
enfarina-les i fregeix-les lleugerament. Passa-les a un plat fins 
al moment d’incorporar-les a la cassola.

En una cassola gran, posa un bon dit d’oli d’oliva verge extra i 
fregeix la sípia tallada a trossos petits, incloent les potes i les 
aletes. Reserva la sèpia en un plat per a més endavant.

En el mateix oli, comença a fer el sofregit, primer la ceba, 
després el pebrot verd i finalment el tomàquet. Quan estigui 
ben sec, afegeix-hi el got de brandi i espera a que es torni a 
reduir.

Cobreix el sofregit amb aigua i deixa’l bullir una mica per a 
que es desenganxi bé de la cassola, i afegeix la sípia. 
Deixa-la bullir uns 20 minuts a foc mig, però que es 
mantingui el bul,

Passats els 20 minuts, afegeix les mandonguilles i els bolets. 
Procura que no quedin massa apilades, per a què la cocció 
sigui uniforme i no s’aixafin. El foc baix i la cassola tapada, 
durant uns 40 minuts més o menys.

I ja està! 

Les Mandonguilles amb sípia són un clàssic de la cuina 
Catalana, una reinterpretació més dels Mar i Muntanya 

tant representatius de la nostra terra, en aquest cas 

adaptats a la nostra comarca amb bolets de proximitat, 

hem utilitzat moixerons però es pot adaptar amb altres 

tipus de bolets. 

LA SOLANA - BAR RESTAURANT
Bolvir (la Cerdanya)

Esmorzars, Menú, Carta, Brasa, Futbol i una 

mica de tot...

Ctra. de Puigcerdà a La Seu d´Urgell.

17539 Bolvir (Girona)

Tel.: 972 89 5270

www.restaurantlasolana.com

GASTRONOMIA

MANDONGUILLES AMB SÍPIA 
I BOLETS DE LA SOLANA

La Recepta

Bon profit! 

1.

2.

3.

5.

7.

4.

6.

NAIXEMENTS
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DEFUNCIÓ:

SR. JOSEP BERTRAN JORDANA
(9 GENER 2021)

SR. ALFONSO CO CARCASONA
(12 ABRIL 2021)

L’Ajuntament dona la benvinguda a tres 

nous veïns: Emma Luque de Roa, Eugenia 

Trabado Buyó i Martina Formentí Roldan. 

És una gran notícia pel municipi anunciar 

el naixement  de tres nadons bolvirenc i 

volem enviar els nostres millors desitjos 

als seus pares i resta de família.

Emma Luque de Roa

Martina Formentí RoldanEugenia Trabado Buyó



C/De la Font, 2, Baixos

Agustí Manaut,11 645 676 909QUEVIURES ELVIRA
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Ctra. Puigcerdà, 9 618 573 714 marisol.stjohns @gmail.com

ESGLÉSIA DE SANT CLIMENT DE TALLTORTA




