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La botiga del Museu de Llívia, xifres de rècord
La renovació de l’espai i l’obertura de la botiga als productors i als artesans locals ha 
estat un dels principals motius de l’augment de vendes

AGENDA

VOLTA CICLISTA A CATALUNYA
Quarta etapa - Sortida de Llívia
23 de març de 2023
Organització: Volta Catalunya

---
Exposició 

CERDANYA FLASHBACK
Prorrogada fins al setembre
Organització: Museu de Llívia
En horaris del museu.
Sala d'actes de l'Ajuntament de 

Llívia.
---

(L’agenda és susceptible 
de modificacions).

La botiga del Museu Munici-
pal de Llívia va incrementar 
notablement el seu volum de 
vendes el 2022, amb relació 
a l’any anterior. Ara farà un 
any que el servei va ser re-
novat totalment, un projecte 
inclòs en el Pla Estratègic 
2030. Aquestes millores, més 
el fet que el museu s’hagi 
obert aquests últims mesos 
als productors i als artesans 
locals tot oferint-los un espai 
d’exposició i venda dels seus 
productes ha donat aquests 
resultats. De fet, des de l’any 
2012 —any d’inauguració del 
museu actual—, mai no s’ha-
via arribat a la xifra de vendes 
assolides l’any 2022; més de 
10.600 euros, una xifra que 
representa un 30% més que 
l’any 2021.

El director del servei, Gerard 
Cunill, ha recordat, en aquest 
sentit, que la voluntat del 
museu és potenciar aquesta 
relació amb els artesans lo-
cals. “Estem oberts a tenir en 
exposició i venda, productes 
creats de forma artesanal a la 
Cerdanya, Alta i Baixa, i al Pi-
rineu”, ha manifestat. Hi ha, 
però, determinats productes 
que no poden ser exposats 
en el museu, com ara tots 
aquells productes alimenta-
ris frescos “però, sí, aquells 
que no necessitin refrigera-
ció”, ha afegit. Tampoc no 
s’admeten obres artístiques, 
d’artesans o artistes locals.

Cunill ha volgut matisar que 
“ens reservem el dret d’ava-
luar les aportacions i de no 
incloure-les finalment a la 
botiga, per qüestions d’es-
pai, pressupostàries, de qua-
litat o bé estoc disponible. 
L’avaluació es fa amb criteris 
de rendibilitat econòmica del 
producte, de qualitat i que 
ajudi a complir amb els ob-
jectius de la institució, la mis-
sió i els valors d’aquesta”.

El Museu de Llívia va renovar 
el seu vestíbul, ara fa un any, 
amb una inversió important 
de quasi 48.000 euros.

Imatges de la botiga del museu. (Autor: Joan Reyes)

Contacte: tel. 972 896 313
museu@llivia.org i 

farmaciaesteva@llivia.org
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Andrés Iniesta porta el seu campus a Llívia
El primer campus internacional a Catalunya, organitzat per la Iniesta Academy Internacional Sum-
mer Campus, es farà a la vila llivienca, del 2 al 15 de juliol

El futbolista internacional, 
ex-jugador del FC Barcelo-
na i de la selecció nacional 
espanyola —i, actualment, 
a les files del Vissel Kobe—, 
Andrés Iniesta, organitzarà a 
Llívia (Cerdanya), el seu pri-
mer campus internacional a 
Catalunya. La concentració 
d’esportistes nacionals i in-
ternacionals —la Iniesta Aca-
demy Internacional Summer 
Campus— es farà durant 
els dies 2 al 15 de juliol del 
2023, en què s’espera una 
inscripció superior als 100 
futbolistes d’edats compre-
ses entre els 8 i els 16 anys. 
L’esdeveniment esportiu es 
duu a terme mitjançant la 
Iniesta Academy, “el projec-
te personal d’Andrés Iniesta, 
que sorgeix de la seva pròpia 
motivació per acostar-se a la 
formació dels nens i de tor-
nar a la comunitat del futbol 

namà, Mèxic, Veneçuela, Es-
panya i molts més.

Durant el campus els juga-
dors s’allotjaran als esta-
bliments hotelers de Llívia i 
s’aprofitaran de les instal·la-
cions esportives locals, com 
ara el camp de futbol, el parc 
de Sant Guillem i el pavelló 
esportiu local.

allò que el futbol li ha donat”, 
segons ha explicat el Global 
Head d’Iniesta Academy, Be-
kiu Kim.

Expliquen els organitzadors 
que es comptarà amb la 
participació de nens i nenes 
de les diferents acadèmies 
d’Iniesta Academy com ara 
Japó, Singapur, USA, Pa-

Presentació del Campus. (Autor: Ajuntament de Llívia / J.P.V.)
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La Volta Ciclista a Catalunya 
va ser presentada recent-
ment a l’INEFC de Barcelona. 
La històrica prova ciclista ca-
talana, que tindrà lloc del 20 
al 26 de març, va fer públic 
els detalls del seu recorregut, 
amb tres etapes de muntan-
ya que  sumen una exigència 
gairebé sense precedents a 
una cursa que atrau els mi-
llors ciclistes del món. I en 
aquest escenari -l’acte va 
aixecar molta expectació, 
amb centenars d’assistents-, 
Llívia va ser protagonista. 
La quarta etapa de la Volta, 
la que s’iniciarà el dia 23 de 
març, sortirà de Llívia. Val a 
dir que la població cerdana 
ha estat present a la Volta 
onze vegades, amb tres arri-
bades i fins a vuit sortides, 
la darrera l’any 2018, fet que 
va subratllar el director de la 
cursa, Rubèn Peris, en el seu 
discurs.
La quarta etapa d’aquest any 
(celebra la 102ena edició) 
recorrerà 188,2 quilòmetres 
entre Llívia i Sabadell en la 
jornada més llarga d’aques-
ta edició, una de les més fa-
vorables a una arribada amb 
esprint, tot i que l’ascens de 

Llívia protagonista de la Volta Ciclista a Catalunya
La quarta etapa de la competició ciclista serà a Llívia el 23 de març

Cerdanya hi és força present, 
en aquesta edició, ja que la 
tercera de les etapes finalitza 
a la Molina (Alp).

sortida a la Molina (1a cate-
goria) i les pujades al collet 
de Sant Agustí i el coll de Lli-
gabosses (3a categoria) afe-
giran encara més desgast a 
les cames dels corredors de 
la Volta. Cal destacar que la 

Llívia tornarà a acollir alguns 
dels partits de la Futsal Copa 
Cerdanya. L’edició del 2023 
arriba carregada de partits 
de futbol sala i també d’altres 
activitats, com ara piscina, 
convivència i diversió. Les 
localitats de Bellver de Cer-

repartits en les categories 
benjamí, aleví, infantil, cadet 
i juvenil, en nois, i cadet/juve-
nil i sènior, en noies. Hi haurà 
equips de Madrid, València i 
Mallorca. La prova esportiva 
és organitzada per l’Associa-
ció Esportiva Vedruna.

Futsal Cerdanya torna a Llívia, una edició més
La competició tradicional de futbol sala reuneix més de 50 equips

Presentació de la Volta a Barcelona. (Autor: Ajuntament de Llívia / J.P.V.)

danya, Alp, Bolvir, Puigcerdà 
i Llívia compartiran les seus 
d’aquesta competició.

El torneig esportiu se cele-
brarà del 22 i el 25 de juny. 
S’espera la inscripció de més 
de 50 equips de futbol sala 
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