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Alcalde de Bolvir

Isidre Chia Trilles

En compliment del compromís  assumit amb els veïns de Bolvir, l’actual equip de govern, va encarregar una 

auditoria legal a un despatx d’advocats extern, per revisar el contingut de varis expedients controvertits, 

gestionats per l’alcalde i l’equip de govern municipal anterior. Concretament, es va encarregar la revisió legal 

dels expedients següents:

Trasllat del cementiri i obres del parc de l’Església, que tanta controvèrsia i oposició veïnal van causar.

Execució urbanística del sector de planejament derivat “Les Esplanes”, en el que l’antic Alcalde era propietari 

d’un terreny.

Contractació dels serveis d’arquitectura del Sr. Jordi Puig Batalla durant els anys 2010 a 2019.

Expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, per la suspensió i enderroc de part de les obres de 

construcció d’un habitatge unifamiliar en la parcel.la emplaçada al c/ Ciutadella, 13.

Irregularitats en la tramitació de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística alterada derivat de les 

denuncies formulades, l’any 2014, per ABA i JAA per la presumpta comissió d’infraccions urbanístiques 

durant l’execució de les obres d’urbanització en el sector del Pla Parcial Urbanístic PPU “Les Esplanes”.

El resultat d’aquest anàlisis de legalitat dels expedients, ha posat de relleu que l’Alcalde i l’equip de govern 

municipal anterior haurien incorregut en incompliments en matèria de planejament, incompliments de la 

normativa d’abstenció i recusació i, especialment, incompliments molt greus en matèria de  contractació. 

Donada la rellevància d’aquests darrers incompliments, els autors de l’auditoria van suggerir que el 

contingut dels informes fos traslladat a fiscalia i al Tribunal de Comptes, per a que, si ho consideraven 

oportú, instruïssin els expedients corresponents de depuració de responsabilitat.

ANUNCI 

Es fa públic que en la sessió plenària del 25 de juny de 2021 es va acordar l’inici de l’expedient per 

l’adjudicació del segon pis del camí Ral, 15, en règim lloguer de protecció oficial, per joves del municipi (de 

18 a 40 anys), amb una durada de 5 anys. De forma prioritària hi podran accedir els empadronats a Bolvir, 

amb fills escolaritzats a la llar d’infants l’Oreneta o a l’escola municipal de Santa Cecília, que compleixin els 

requisits establerts a les bases. 

Serà requisit indispensable estar degudament inscrit en el Registre de 

Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Podeu consultar les vostres dades a la web www.registresolicitants.cat i a 

l’oficina local d’habitatge de l’ajuntament de Puigcerdà, 

https://www.puigcerda.cat/ca/serveis/habitatge/. 

Bolvir, a 28 de juny de 2021
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Novetat
PROPOSTA GUANYADORA PER
LA FUTURA PLAÇA DEL POBLE

Tota la superfície del nou espai públic es desplega al mateix nivell que l’era dels Porxos de Cal Fanxico.

La nova Plaça del Poble pretén dotar l’espai de zones d’estada recollides a l’abric de diferents masses verdes 

arbrades, amb bancs i cadires. Sota l’arbrada els petits gaudiran de la zona de jocs infantils, custodiada per 

la zona de la terrassa de l’espai gastronòmic, que comunicarà amb el bar que en breu esperem poder obrir.

A l’estiu a la zona de jocs hi haurà una font i un brollador obert a la plaça, on els més petits podran 

interactuar amb l’aigua.

L’espai central, on es troben tots els recorreguts que creuen la plaça, es manté net, sense elements, per a 

convertir-se en una superfície polivalent pels grans esdeveniments que aculli Bolvir.

Durant el mes de maig, es va consultar els veïns del poble la seva 

opinió sobre les diferents propostes de plaça. De les 51 persones 

que van votar, 28 van decidir que la millor proposta fos la 

primera, 17 vots per la segona i 6 vots per la tercera proposta.  
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Moltes gracies per la vostra participacio ! 



Al nucli agregat de Talltorta s’ha construït un aparcament públic gràcies a un conveni amb el 

propietari del camp el Sr. Surroca.

L’obra ha consistit en la canalització del reg, l’aportació i compactació de graves, la construcció 

d’una estructura de fusta per tal d’ubicar-hi els contenidors, d’aquesta manera s’han pogut 

enretirar de l’entrada del nucli per tal de reduir l’impacte visual. Finalment, s’ha reconstruït el mur 

de pedra que donava accés a la parcel·la.
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OBRES
CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT PÚBLIC A TALLTORTA

Arranjament Camí de la Molina a Talltorta mitjançant l’aportació de terres i graves per tal d’eliminar els 

sots. Les persones directament beneficiàries de l’actuació  són totes les que transiten amb vehicles i a 

peu per l’esmentat camí, veïns, agricultors i ramaders que tenen les seves terres de conreu i explotacions 

ramaderes i d’altres que utilitzen els camins com a espai per a practicar l’esport o l’excursionisme. 

CAMÍ DE LA MOLINA
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ASFALTAT DEL NUCLI URBÀ DE  TALLTORTA

Degut al mal estat en el qual es trobava l’asfalt de la cruïlla de Talltorta s’ha procedit a la reconstrucció 

de l’aglomerat i a la pintura de la senyalització de la via fins a l’alçada del pont del riu Carol.
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CEMENTIRI MUNICIPAL

Donat que el cementiri ja s’havia quedat petit, l’Ajuntament ha decidit ampliar la seva capacitat amb 

la construcció de nous nínxols. 

Els treballs realitzats han estat ampliació de la solera, instal·lació de 12 nínxols de formigó prefabricats, 

construcció de la coberta i revestiment de façana seguint el mateix estil que l’existent.
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CONSTRUCCIÓ D’UNA GUINGUETA A LA PISCINA

Seguint amb les millores al recinte de la piscina municipal, enguany s’ha dut a terme la construcció 

d’una guingueta on s’instal·larà el bar de la piscina, s’ha fet per tal de millorar l’equipament i poder 

oferir un millor servei als usuaris. També s’ha polit, tenyit i envernissat les fustes del perímetre de la 

piscina, aprofitant la subvenció que ens ha atorgat la Diputació de Girona.



Un cop finalitzats els treballs de reconstrucció del mur de la parcel·la anomenada “hort de la rectoria” 

a principis de maig es va realitzar el parc infantil de Talltorta, cal tenir present que fins ara no en 

tenien, i a finals de maig s’ha instal·lat el sistema de reg i la il·luminació del parc.

PARC INFANTIL TALLTORTA
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Poda de branques dels arbres situats davant de la piscina i al carrer Estaragalls donat que les branques 

seques suposaven un perill degut als forts vents que van haver-hi, i podien causar danys materials i 

fins i tot als vianants.

PODA DE BRANQUES

En el marc de les ajudes als pagesos del municipi, el dia 22 de març de 2021, l’Ajuntament de Bolvir va 

encarregar a l’empresa Reciclatges Peregrí S.L. la recollida de 17 tones de pneumàtics usats que havien anat 

acumulant els pagesos per tal de procedir al seu reciclatge. El cost de la recollida ha estat de 7.383,56 €

RECOLLIDA DE PNEUMÀTICS
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TURISME A BOLVIR

La revetlla de Sant Joan, es va celebrar el 23 de juny, és una de les festes populars més arrelades al nostre 

país. Foc, petards, xocolata i coca en varen ser els protagonistes  i aquest any vàrem recuperar el costum 

de posar un ninot de palla al capdamunt de la foguera. Enguany la revetlla va ser molt especial degut a 

la situació que estem vivint. La festa es va de celebrar  al Local Social de les Espiraltes, tenint en compte 

les mesures i normatives sanitàries. Enguany la celebració va continuar amb algunes restriccions.

Com és tradició, l'acte central de la diada va ser la rebuda de la Flama del Canigó, un dels rituals més 

distintius de la nit de Sant Joan, un foc sorgit al cim d’aquest massís i que en una sola nit s’estén per tots 

els territoris de parla catalana per encendre-hi fogueres. A més, el foc de la Flama del Canigó no s’apaga 

mai: durant tot l’any resta al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà fins que, cada 22 de juny, es porta al cim 

del Canigó. A mitjanit, el foc de la Flama comença el recorregut i es va escampant i desdoblant per 

encendre les fogueres de Sant Joan de centenars de poblacions, entre les quals hi és la nostra.

Aquest ritual va començar el 1955 per iniciativa de Francesc Pujades, un veí d’Arlés de Tec (Vallespir). 

Inspirat en el poema ‘Canigó’ de Jacint Verdaguer, va tenir la idea d’encendre els focs de Sant Joan al 

cim de la muntanya i repartir-ne la flama arreu. No va ser fins l’any 1966 que el foc va passar la duana per 

primera vegada i va arribar a Vic. I l’any següent, el 1967, va ser rebut a l’Ajuntament de Barcelona. A 

desgrat de la dictadura franquista, la tradició es va anar escampant per tots els territoris de parla 

catalana com a símbol de pervivència de la cultura del país.

LA REVETLLA

Esdeveniments

El passat 23 d’abril, diada de Sant Jordi, 

l’Ajuntament va repartir roses a les dones del 

municipi i llibres als homes, nenes i nens. 

Esperem hàgiu gaudit d’aquesta festa tan nostra!!

SANT JORDI

L’Ajuntament vol contribuir a que el poble faci 

goig i és per això que durant aquest mes de maig 

l’Ajuntament ha obsequiat, als veïns que ho han 

sol·licitat prèviament, amb geranis per guarnir 

els balcons del municipi.

Moltes gràcies a tothom per fer de Bolvir un 

poble acollidor !!

BOLVIR FLORIT

APLEC DEL REMEI

El 24 de juny, solemnitat de Sant Joan Baptista, es va celebrar el tradicional aplec a l’ermita de la Mare 

de Déu del Remei.

Nombrosos fidels varen assistir a la missa primera de les 9h i a la missa solemne de 12h per venerar la 

Mare de Déu del Remei.

A la una del migdia, un refrigeri i audició de sardanes amb la cobla “Genisenca”, van cloure la festa 

joiosa de l’aplec del Remei.
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Al museu, com a conseqüència de la pandèmia i al confinament, va tenir tancades les instal·lacions 

fins al dissabte 27 de març que es va reobrir, des de llavors hem tornat a rebre un gran nombre de 

nous visitants i molts grups que no es volien perdre els tallers i les exposicions que oferim. Ens han 

visitat des de grups escolars fins a grups de gent gran que venen de diferents punts del territori català.

MUSEU ARQUEOLÒGIC 
ESPAI CERETÀNIA

LLOCS D'INTERES
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El dissabte dia 7 d’agost a les 17  inaugurarem la nova exposició del Sr. Josep Maria Subirachs i Sitjar a 

la sala cultural temporal del museu que consta d’escultures i pintures del conegut escultor, pintor, 

gravador, escenògraf i crític d’art català.

L’entrada i visita al Museu i Jaciment té un cost de 3€ per adult, 2€ els jubilats o grups de 10 persones, 1€ 

els infants, i  gratuït pels menors de 5 anys. Si es sol·licita visita guiada es 1€ addicional per cada tiquet.

El Museu Arqueològic Espai Ceretània està ubicat a prop de l’entrada de Bolvir, als peus del puig 

d’El Castellot a Carrer La Corona, 46 - 17539 Bolvir.

Per reserva prèvia:

    972 895192  ·  Museu Espai Ceretània

    972 895001  ·  Ajuntament de Bolvir

    WhatsApp al 621208182 

    Museu Espai Ceretània 

    espaiceretania1@gmail.com

A partir del dijous 1 de juliol i fins al diumenge 12 de setembre tindrem obert cada dia, en horari de 

matins d’11 a 14 i les tardes de 16 a 19:

Durant el mes de juliol tindrem 3 setmanes d’excavació al Castellot per part de l’empresa 

Arqueolegs.cat i els estudiants de primer i segon curs que faran les pràctiques al jaciment, 

posteriorment tindrem els treballs de restauració. A més a més, s’ha demanat una subvenció per la 

reconstrucció d’una casa ibera ceretana perquè tots els visitants puguin veure i viure el què sentia un 

ibèric al Castellot fa 2200 anys.
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SUBVENCIONS

CONCEPTE SUBVENCIONAT
IMPORT ATORGAT 

2020

2021

Reducció de la inundabilitat de la zona urbana provocada 
per la insuficient capacitat de les obres de drenatge del 
“Torrent dels Agustins” 

Cicle de Jazz

282.222,40 €

4.000,00 €

Promoció polígon industrial “Les Esqueres” 300,00 €

Projecte Odisseu – Pràctiques formatives 
al “Museu Espai Ceretània”

900,00 €

Construcció caseta/bar piscina 36.084,02 €

Activitats de la festa d’estiu i concert de Miki Núñez 6.367,80 €

Material informàtic per l’Ajuntament 712,06 €

Neteja de marges del Camí de Niula 1.100,00 €

Excavació i consolidació arqueològica al 
jaciment d' "El Castellot"

47.400,00 €

Per la gestió dels equipaments esportius 1.942,38 €

Arranjament fusteria piscina 5.344,83 €

Edició del llibre “Pintures murals de l’església 
de Sant Climent de Talltorta”

5.000,00 €

Funcionament jutjat de pau 

TOTAL

650,00 €

392.023,49 €
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CAPELLA SANT CLIMENT 

Degut a la gravació i emissió de diversos programes tant de televisió com de radio fets a la capella de 

Talltorta, durant l’últim any hem rebut un gran increment en el nombre de visites des de famílies fins 

a grans grups que venen a veure les meravelloses pintures barroques que Sant Climent amagava.

A inicis d’abril l’Ajuntament va canviar les llums interiors de la capella per unes llums de led que 

gasten molt menys i fan una llum clara molt més potent que les anteriors per poder observar amb 

detall tots els frescos barrocs originals de l’interior.

El proper dissabte 10 de juliol es presentà un llibre sobre les pintures de Talltorta a càrrec del Dr. 
Francesc Miralpeix Vilamala (doctor d’història de l’art a la Universitat de Girona), seguit d’una visita 

gratuïta a la capella per tothom qui vulgui participar-hi. Aquest llibre ha estat una col·laboració entre 
el Bisbat d’Urgell i la Universitat de Girona.

La capella romandrà oberta cada dia durant tot l’estiu, d’11h a 19h, on hi ha un moneder a l’entrada i 

per 1€ s’encén la llum durant 3 minuts per veure-la des de l’exterior, per entrar i fer la visita guiada cal 

reservar i abonar 2€ per persona.

DE TALLTORTA

La Capella de Sant Climent de Talltorta està ubicada a la plaça Sant Climent de Talltorta. 

Per reserva prèvia:

    972 895192  ·  Museu Espai Ceretània

    972 895001  ·  Ajuntament de Bolvir

    WhatsApp al 621208182 

    Museu Espai Ceretània 

    espaiceretania1@gmail.com
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La nova biblioteca ubicada als Porxos de Cal Fanxico, al 

mig del nucli de Bolvir i al costat de L’Ajuntament, és el 

lloc idoni per passar una estona en família o sol, gaudint 

de la lectura.

Tenim també una zona per llegir i una àrea amb 

ordinadors amb Internet i wifi gratuït per treballar o 

exercir el teletreball.

Estem al carrer de la Font, 2 i s’accedeix des del pàrquing 

superior o des de l’Ajuntament.

Estem oberts de 8 a 15h cada dia i les tardes de dimarts 

i dimecres de 17 a 19h, i la tarda de dijous de 16.30 a 

18.30h.

Tenim llibres i contes per a totes les edats, on pots venir i 

endur-te per un temps limitat el llibre que desitgis del 

nostre fons de lectura.

Durant el mes maig es va celebrar el Vè Concurs Literari 

infantil de Bolvir, organitzat per la Biblioteca Les 

Homilies d’Organyà juntament amb l’Escola Santa Cecília 

de Bolvir. Va ser un concurs de temàtica lliure repartit en 

4 categories segons edats que varien d’entre 3 i 14 anys.

El concurs va tenir una trentena de 

participants, tots ells van rebre un 

estoig de colors i un diploma, mentre 

que els premiats van endur-se’n un 

conte o un còmic històric.

Felicitem a tots els participants !!

BIBLIOTECA LES HOMILIES D’ORGANYÀ

BUTLLETÍ INFORMATIU BOLVIR

Categoria A Gerard Morasso Ballut

CATEGORIES GUANYADOR/A

Categoria B Blanca Moltó Aura

Categoria C Luís Maldonado Rosal

Categoria D Lola Mercader Araujo

AGENDA ACTIVITATS ESTIU 2021
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Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta: 

a)  Els nens fins a 4 anys.

b) Persones amb discapacitat, respecte als quals els Serveis 

Socials municipals hagin emès informe favorable.

c) Els socis del poliesportiu municipal de Bolvir.

PREU

A PARTIR DE LES 17 HORES:

ABONAMENTS:

RESIDENTS

ENTRADA DIÀRIA ADULT 3,00 €

ENTRADA DIÀRIA NENS
 (4 A 12 ANYS), INFANTIL I JUBILATS 1,50 €

NO RESIDENTS

ENTRADA DIÀRIA ADULT 6,00 €

ENTRADA DIÀRIA NENS
 (4 A 12 ANYS), INFANTIL I JUBILATS 3,00 €

RESIDENTS

ENTRADA DIÀRIA ADULT 1,00 €

ENTRADA DIÀRIA NENS
 (4 A 12 ANYS) 1,00 €

NO RESIDENTS

ENTRADA DIÀRIA ADULT 2,00 €

ENTRADA DIÀRIA NENS
 (4 A 12 ANYS) 1,00 €

NO 
RESIDENTS RESIDENTS

FAMILIAR TEMPORADA ESTIU 85,00 €

INDIVIDUAL – TEMPORADA ESTIU 60,00 €

170,00 €

115,00 €

PISCINA MUNICIPAL DE BOLVIR

HORARI D’OBERTURA: 11h a 19h
22/06/21 a 05/09/21
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13è Cicle de JAZZ de Bolvir

22 BUTLLETÍ INFORMATIU BOLVIR

FIRA DEL VI I DEL FORMATGE

La Fira del Vi i del Formatge del passat 2 d’abril a Bolvir, va ser una oportunitat per conèixer 

el treball artesà a l’hora d’elaborar vi i formatge de proximitat. Al mercat van assistir-hi gran 

nombre de participants de totes les edats.

PREMI ORIOL MERCADAL
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L’Ajuntament de Bolvir, per tercer any consecutiu ha convocat el premi  Fundació El Castellot de Bolvir 

– Oriol Mercadal, amb la col·laboració del Grup de Recerca de Cerdanya. És un concurs creat per tal de 

reconèixer l’esforç dels estudiants en la realització de treballs de recerca de batxillerat que versin de 

manera general sobre la història o l’arqueologia a Cerdanya. 

El projecte pretén incentivar la motivació dels joves per investigar i fer front a una primera 

experiència en formació acadèmica de recerca, alhora que representa una oportunitat per al Patrimoni 

de la comarca d’enriquir-se d’aquests estudis comarcals d’àmbit històric i cultural. 

El finalista resultarà premiat amb 500 €, els treballs es podien remetre a l’ajuntament fins el dia 30 de maig.

Enguany hi ha 2 participants que optaran al premi.

PREMI RECONEIXEMENT

L’Ajuntament de Bolvir ha quedat en 5ª posició en la categoria de municipis entre 1 i 500 habitants en 

reconeixement a la implantació i l’ús dels serveis d’administració electrònica oferts a la ciutadania i a les 

empreses .
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ESCOLA MUNICIPAL DE STA. CECÍLIA

EL TORRENT DELS AGUSTINS

ANEM A VISITAR LA SANERA

Els alumnes d’infantil i cicle inicial hem anat d’excursió a la granja La Sanera.

La Maria Àngels, la Paquita i la Llurba ens han ensenyat com munyien les vaques, amb una màquina 

que funciona amb un ordinador. Hem pogut tocar els vedells, hem donat de menjar a les gallines i 

hem recollit els ous. Ens ho hem passat molt bé.

Ara que ja sabem com es diu el torrent que passa per Bolvir: Torrent dels Agustins. Els alumnes de P5 

i CI hem anat a visitar-lo, ens hem posat calçat impermeable i hem observat quins éssers vius hi viuen. 

També hem aprofitat per recollir brossa diversa i hem estat molt contents, perquè estava força net.
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LLAR D’INFANTS L’ORENETA

El curs 2020-2021 ja arriba a la seva recta final. Un curs carregat d’emocions, en el que els infants de 

l’Escola Bressol l’Oreneta han pogut gaudir de jocs, diversions, aventures i molts descobriments que els 

han acompanyat i han afavorit el seu desenvolupament.

A dia d’avui és molt emocionant veure tots els aprenentatges dels petits: les seves primeres passes, el 

desenvolupament de l’agilitat a nivell motor, els diferents tipus de joc segons l’etapa evolutiva, les seves 

primeres paraules i el desenvolupament del llenguatge, les interaccions socials que s'estableixen entre 

iguals i les educadores. Ha estat tot un plaer poder compartir aquests grans moments amb ells i amb 

les famílies.

Ara durant els propers mesos d’estiu i amb l’arribada de la calor, a l’Escola Bressol, es duran a terme 

activitats lúdiques i refrescants per passar un estiu d’allò més divertit.

Des de l’Equip d’Educadores volem agrair la confiança de les famílies vers l’Escola i haver tingut 
aquesta gran oportunitat de ser partícips dels progressos dels infants.

Amb els més petits de l’Escola Bressol al setembre iniciarem un nou curs, de ben segur tan emocionant 

com aquest! Per altra banda els més grans, finalitzaran la seva estada a l’Escola Bressol i començaran un 

nou curs a l’escola, a P3, on moltes descobertes els estan esperant!

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



Tota l’escola vam anar d’excursió a Estana, vam caminar fins els miradors de l’Àliga. Va ser 

una excursió guiada des del Parc Natural Cadí-Moixeró. Ens van ensenyar petjades, les 

plantes,  els cants dels ocells… Ens va agradar molt tot i que vam caminar una bona estona.
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EXCURSIÓ ALS MIRADORS DE L’ÀLIGA

Aprofitant el bon temps hem anat d’excursió al Camí de 
l’Aigua.  

Hem pogut veure que aquesta aigua és molt important, ja 

que així es poden regar els camps. Seguir el camí ha estat 

un passeig i hem pogut observar diferents tipus d’arbres. 

Arribant a Bolvir teníem molta calor i hem aprofitat per 

remullar-nos els peus. 
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FEM EL CAMÍ DE L’AIGUA
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Ingredients:

Preparació:

- 600 g de pop cuit
- 4 patates
- 1 litre d'oli d'oliva extra verge
- 1 ceba tendra
- 1 all tendre
- 50 ml de vinagre agredolç de vi blanc
- pebre vermell dolç
- sal gruixuda en escames

Peleu les patates i talleu-les a rodelles d'un centímetre de 

gruix. Poseu-les en una pàtera per anar al forn, cobertes 

d'oli i un pols de sal. Poseu-les a coure a 100º fins que 

siguin toves. Reserveu-les

Peleu la cebes i l'all i talleu-los ben petits. Poseu-hi un xic 

d'oli de confitar les patates, un rajolí de vinagre agredolç 

de vi blanc i un pols de pebre vermell.

 

Feu una bona brasa de carbó i quan estigui a punt, talleu 

les potes de pop cuit i escalfeu-les a la brasa.

Poseu les patates confitades calentes en els plats, les potes 

de pop al damunt i amb la vinagreta de ceba i all tendre.

GASTRONOMIA

POP A LA BRASA

La Recepta

Bon profit! 

1.

2.

3.

4.

L´ISARD
RESTAURANT DE CUINA CERETANA

Ctra. de Puigcerdà a La Seu d´Urgell, 3

17539 Bolvir (Girona) · Telf.: 972 89 50 33

       instagram.com/restaurantlisards

NAIXEMENTS
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DEFUNCIÓ:

SRA. PEPETA MEYA RAVETLLAT
(7 JULIOL 2021)

SRA. MARIA ROBERT MIR
(17 JULIOL 2021)

L’Ajuntament dona la benvinguda a dues noves veïnes, Virgínia 

Casanovas Tuset i Bruna Martín Miret. És una gran notícia 

anunciar el naixement dels dos nadons bolvirencs i volem enviar 

els nostres millors desitjos als seus pares i resta de família.

Virgínia Casanovas Tuset Bruna Martín Miret

Benvingudes



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




