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?Bolvir iniciarà en breu el trasllat del
cementiri vell al nou
L'Ajuntament convoca a les famílies per la clausura del cementiri vell | En el
mateix espai s'hi farà un parc i un jardí que embellirà la zona

Imatge general del cementiri vell de Bolvir | Jordi Pardinilla

L'Ajuntament de Bolvir ha convocat a les famílies interessades en la clausura del cementiri vell a
una reunió que s'ha de celebrar el dia 14 d'abril. La convocatòria s'ha fet per mitjà de cartes amb
confirmació de recepció i mitjançant anunci oficial, després que el consistori aprovés el 12 de març la
iniciació de l'expedient de clausura del cementiri vell. L'alcalde de Bolvir, Bartomeu Baqué, ha
explicat en diferents ocasions que el cementiri ?està molt degradat i deixat? i que és millor
?honrar els difunts al cementiri nou?.
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El cementiri vell de Bolvir Foto: Jordi Pardinilla

El Bisbat d'Urgell i l'Ajuntament de Bolvir van pactar, ara fa uns mesos, el trasllat del cementiri
vell que es troba a tocar de l'església romànica de Santa Cecília de Bolvir, dins del nucli urbà, al
nou cementiri que es troba a la carretera que condueix al nucli de Talltorta. ?Fa més de 17 anys
que funciona el cementiri a Talltorta. Tots els enterraments es fan allí. De fet, moltes famílies de
Bolvir ja han trasllat els seus difunts del vell al nou cementiri. Queden algunes famílies per fer-ho.
La reunió del dia 14 és per explicar, als veïns que encara no han adoptat aquesta decisió, els
passos que cal fer?, ha dit Baqué.
Cal recordar que hi ha un grup de veïns i famílies que han manifestat el seu desacord amb el
projecte municipal. Baqué ha reconegut que l'Ajuntament vol iniciar en breu l'exhumació i els
trasllat de les restes cadavèriques que resten encara en el cementiri vell. Més tard, quan aquest
procés estigui finalitzat, l'espai del cementiri deixarà pas a un jardí i parc públic. ?És l'acord que
vam establir amb el Bisbat. La millora embellirà tota aquesta zona de Bolvir?, ha indicat el
president municipal. Aquest projecte no es farà en tres dies. L'alcalde afirma que espera tenir
enllestit el trasllat i les obres acabades de cara el 2018.
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