
L’Ajuntament de Llívia treballa 
en la recuperació i senyalització 
dels camins i els senders del 
seu terme municipal. La inicia-
tiva inclou, també, la indicació 
del patrimoni i, així, per exem-
ple, hi haurà senyals que mar-
quin la presència de les caba-
nes de pastor que hi ha dins del 
recorregut d’aquests senders, 
i també de les fonts i d’altres 
elements arquitectònics. El pro-
jecte inclourà, a més, per a una 
fase posterior, ubicar alguns mi-
radors amb els corresponents 
plafons informatius i bancs. 
L’objectiu final d’aquest pro-
jecte és oferir, als visitants, un 
atractiu turístic més.

En aquesta fase s’actua a dot-
ze camins: camí de Targasona, 
volta al turó del Castell pel riu 
d’Estaüja, enllaç del camí de 
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Recullen uns 600 quilos de plàstics i ferros a la riera d’Er
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L’Ajuntament vol potenciar la seva xarxa de senders com a producte turístic

Sant Jaume i el de Vilanova de 
les Escaldes, camí de Vilanova 
de les Escaldes, camí de Cereja 
a Vilanova de les Escaldes, ca-
rretera de Cereja, camí del Tudó, 
variant del camí del Tudó, camí 
de Cereja a Targasona, sender 
del pla de la Portella, camí del 
barranc del Ferro i la variant del 
camí de Targasona.

L’Ajuntament de Llívia vol fer 
realitat aquest projecte en dues 
fases repartides entre els anys 
2021 i 2022. La inversió apro-

Els voluntaris que van participar 
a l’European Clean Up Day, a 
Llívia, van recollir uns 600 qui-
los de plàstics i ferro a la riera 
d’Er. Una desena de voluntaris 
van participar en aquesta ne-
teja que ja és la tercera conse-
cutiva que s’ha fet al municipi. 
L’entitat Cerdanya en Acció pel 
Clima explica que es va recollir 
una gran quantitat de plàstics i 
deixalles agrícoles i recordava 
a tothom que «ni el camp ni el 
riu són un abocador... Cal tenir 
cura del nostre entorn més pro-
per».

L’associació Per una Catalunya 
Neta va calcular que s’havien 
recollit aproximadament uns 
500 quilos de plàstic, uns 70 

quilos de ferros i uns 10 de vi-
dres. També es va trobar algun 
moble i altra ferralla. 

L’any 2020 es van registrar 167 
accions a tot Catalunya, amb 
3.264 participants, i es van re-
collir 32,65 tones de residus. Al 
món hi ha 165 països amb 11 
milions de participants. Només 

enguany, quan encara falten 
molts mesos per tancar l’any, ja 
es tenen comptabilitzades fins 
a 482 accions.

A la Cerdanya, aquest 2021, se 
sap d’accions fetes o per fer a 
Isòvol, Ger, Bellver de Cerdan-
ya, Fontanals de Cerdanya i Llí-
via.

ximada a la primera fase és de 
35.000 euros. La part més im-
portant del cost del projecte es 
troba en la senyalització.

A banda, els camins i senders 
senyalitzats portaran una indi-
cació de la dificultat que pre-
senten: rutes fàcils, mitjanes o 
difícils, amb els quilòmetres del 
traçat. L’empresa Trebiser Cadí 
ha començat ara fa unes set-
manes desbrossant i adequant 
els camins que es beneficiaran 
d’aquesta millora.

Un dels camins que s’han recuperat. (Foto: Aj. de Llívia).

Alguns dels voluntaris amb els residus recollits. (Foto: Organització).



EXPOSICIÓ DE LA PORTALADA DE RIPOLL
L’exposició “Portalada de Ripoll” és una mostra itine-
rant que recorre Catalunya amb l’objectiu d’aconse-
guir que la Portalada del Monestir de Santa Maria de 
Ripoll sigui declarada Patrimoni Mundial per la UNES-
CO. La mostra ha estat exposada a l’Ajuntament.

Antoni Moreno ha pres 
possessió de la seva 
acta de regidor en el ple 
del passat mes de ju-
liol. Moreno substitueix 
la regidora Sílvia Orriols 
(JuntsxLlívia).
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La jornada de salut organitzada 
fa uns dies pel Museu de Llívia, 
en col·laboració amb l’Hospi-
tal de Cerdanya, va ser un èxit 
de participació i organització. 
A l’acte es va anunciar que a 
la Clinique du Souffle La Sola-
ne (Oceja), amb la coordinació 
del doctor Joan Lluís Aliaga, 
responsable de pneumologia 
de l’Hospital Cerdanya, s’ha 
desenvolupat un programa de 
rehabilitació per a pacients 
afectats pel coronavirus i que 
tenen símptomes similars a la 
fatiga crònica. Són malalts que, 
havent passat la COVID-19, pa-
teixen les seqüeles de la malal-

La jornada de salut supera totes les expectatives
Durant la jornada, que organitza el Museu de Llívia, es va donar a conèixer un tractament 
exitós post-COVID que han dissenyat a La Solane, a Oceja

tia, principalment pel que fa a 
la pèrdua de capacitat respira-
tòria, dolors musculars, cansa-
ment, trastorns de la son o ta-
quicàrdies, entre d’altres. 

El tractament dissenyat a La So-
lane està pensat per a pacients 
que presenten un quadre sever 
amb seqüeles que s’arrosse-
guen en el temps. 

El tractament ja s’està apli-
cant i en la sèrie dels primers 
15 pacients ha quedat palesa i 
evidenciada l’efectivitat del pro-
grama. De fet, ha estat acceptat 
com a comunicació en el pròxim 

Congrés de la Societat Europea 
de Patologia Respiratòria.

El tractament es basa en un pro-
grama complet de disciplines 
que conjuguen l’activitat física 
regular, la dieta equilibrada, el 
suport, el seguiment psicològic 
—hi ha pacients que presenten 
situacions d’ansietat i angoixa, 
per exemple— i la fisioteràpia.

La jornada de salut, que va re-
unir més de 30 persones, va 
ser emesa en línia pel canal de 
YouTube del Museu de Llívia. Es 
pot recuperar el debat a través 
d’aquesta xarxa.

ANTONIO 
MORENO, 
NOU 
REGIDOR

AGENDA SETEMBRE

El dia 10 setembre, a les 
22.00 hores, s’oferirà un 
concert d’havaneres amb 
Neus Mar. El concert tin-
drà lloc a la plaça de l’Es-
glésia.

Moment del debat que es va fer a la sala del teatre de Llívia. (Foto: Aj. de Llívia).



CONCURS DE RAMS DE FLORS DE MUNTANYA
Una vintena de rams van competir en la 39a edició del 
Concurs de Rams de Flors de Muntanya. Les bases 
del concurs d’aquest any es van modificar i ja no hi 
serà permesa l’ús de la tora blava.

EL KIWI I FLOR NIZA
Músics del territori, en concert. El Festival de Música de la Cerdanya 
també dona opcions als autors, artistes i músics del nostre entorn 
més immediat. El dia, la pluja sobretot, no hi va acompanyar.

LA BETH RODERGAS, EN CONCERT
Dies abans del concert, les entrades estaven esgotades. La 
Beth Rodergas va captivar des del primer moment el públic 
que va assistir al concert que va fer al Parc de Sant Guillem.
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CLAMOROSA OVACIÓ PER A LA SIMFÒNICA DEL VALLÈS 
Els músics de l’Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció de 
Xavier Puig, la música de Piotr Ilitx Txaikovski, i una magistral Birgit 
Kolar, al violí, va fer saltar una clamorosa ovació a la finalització del 
concert ofert a l’Església de Nostra Senyora dels Àngels de Llívia. 

MANU GUIX VA FICAR-SE EL PÚBLIC A LA BUTXACA
Manu Guix va fer xalar al públic de valent en el concert que 
va oferir a Llívia, dins del Festival de Música de la Cerdanya. 
Incommensurable l’artista català.

UNA FIRA AMB MÉS DE 180.000 PECES DE PLAYMOBIL I ALTRES...
La mostra ocupa uns 1.200 metres quadrats del poliesportiu de Llí-
via. Peces de Playmobil, Lego i Exin Castillos, entre d’altres.

EL MUSEU ORGANITZA MULTITUD D’ACTIVITATS...
El Museu de Llívia organitza visites guiades al patrimoni, al museu, jocs de pistes per a famílies, conferències i 
moltes altres iniciatives...
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Que quedi clar, d’entrada; són 
un grup d’amigues. A Llívia se 
les coneix més com «les pun-
taires», perquè participaven en 
aquesta activitat que, ara, s’ha 
deixat de fer. I va ser fent punta 
de coixí que va créixer l’amistat 
entre elles. I des de llavors, regu-
larment, queden tots els dimarts 
de l’any per cosir, per teixir, per 
brodar o el que calgui perquè, en 
realitat, queden per fer-se bro-
mes, per riure, per passar-s’ho 
bé i per, sense voler-ho, «repas-
sar» amb afecte més d’un i més 
d’una...

Són la Teresa, la Carmina, la Lola, 
l’Elena i l’Anna, un grup que elles 
s’autoanomenen... (em sap greu, 
però tinc prohibit redactar-ho), i 
que és el nom que s’han posat 
al seu grup de whatsapp. «Som 
molt escandaloses. Ens agrada 
riure molt. Siguem bona gent», 
m’expliquen.

Les nostres protagonistes fa vuit 
anys que elaboren, fan i venen 
treballs manuals amb la finali-

La Marató de TV3 arrenca a Llívia

Les nostres protagonistes (falta la Teresa a la fotografia). (Foto: Aj. Llívia).
que necessitem any rere any per 
a fer els treballs manuals», afir-
men. Elles sempre donen suport 
a moltes altres causes al llarg de 
l’any. L’any passat es van posar 
a fer mascaretes, que donaven a 
la farmàcia. «La gent ho compen-
sava amb diners!», expliquen.

Els estotjos ja es troben a les bo-
tigues de Llívia, a 5 euros. «Re-
corda posar que és gràcies a les 
botigues, que col·laboren i ens 
ajuden molt, que podem arribar a 
vendre tantes unitats», em diuen. 
Ho poso, ho poso...

tat de recaptar fons que des-
prés donen a la Marató de TV3. 
Aquest any toca estotjos per a 
portar-hi mocadors de paper. 
Però, amb aquests anys que fa 
que promouen aquesta iniciati-
va, han fet: clauers, bosses de 
lavanda, calendaris, moneders, 
pom-pom per a les portes i l’any 
passat estoigs per a les masca-
retes… «L’any passat vam tenir 
molt èxit. L’any passat va ser es-
pectacular: vam fer 4.400 euros 
i vam ingressar 4.000 euros a la 
marató. Els altres 400 són els di-
ners que ens quedem com a ro-
manent per comprar el material 


