
Llívia generarà la seva pròpia 
energia per a escalfar l’aigua 
dels Banys de Sant Guillem. 
L’Ajuntament de Llívia ha adju-
dicat, recentment, les obres de 
tractament, filtració i increment 
de temperatura de l’aigua dels 
banys termals de Sant Guillem 
de Llívia. L’empresa Atípic de 
Girona serà la responsable de 
l’execució del projecte amb un 
pressupost de 171.375 euros.

El sistema que finalment s’uti-
litzarà no serà per geotèrmia, 
com inicialment s’havia previst, 
sinó que es farà per aerotèrmia. 
Actualment, l’aigua del pou surt 
a 28 graus centígrads i el sis-
tema d’escalfament de l’aigua 
farà pujar la temperatura als 39 
graus. 

L’energia produïda per les pla-
ques fotovoltaiques abastirà la 
caldera elèctrica amb la qual 
s’escalfarà l’aigua. «La voluntat 
és que l’Ajuntament no hagi de 
pagar res per l’escalfament de 
l’aigua —gestió autosuficient— 
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AGENDA

Conferència “Teràpia 
Tradicional Xinesa i Teràpia 

del Dolor, REVIE pel 
Moviment”, a càrrec de

Fatima Gomez, terapèuta 
diplomada.

Dia:  30 d’octubre
Hora:  19 hores
Lloc:  Sala d’actes 
 Ajuntament de Llívia

Els Banys de Sant Guillem, pas ferm endavant
Llívia generarà la seva pròpia energia per a escalfar l’aigua dels Banys de Sant Guillem

i, alhora, fomentem l’energia 
verda i renovable», explica el 
regidor d’Hisenda de l’Ajunta-
ment de Llívia, Josep Ramon 
Rotllant.

L’aigua que alimentarà els 
banys s’agafarà del pou de 
Sant Guillem, sense necessitat 
d’abastir-se d’aigua de la xarxa 
pública. Aquest serà un circuit 
tancat, amb un sistema auto-
matitzat que farà el filtratge i el 
tractament de l’aigua, amb con-
trols del pH i el clor, mantenint 
la qualitat de l’aigua —segons 
normativa d’aigües de bany que 
fixa la Generalitat.

L’energia produïda per les pla-
ques s’utilitzarà per fer anar les 
bombes d’aigua dels banys i del 
rec de Sant Guillem i, també, la 
il·luminació del Parc de Sant 
Guillem, amb el consegüent 
estalvi econòmic per a l’Ajun-
tament. Val a dir que aquest 
mateix sistema instal·lat per a 
l’escalfament de l’aigua podrà 
servir, en un futur o fase poste-

rior, per escalfar, també, l’aigua 
de la piscina pública.

De fet, aquest és el model ener-
gètic que té dissenyat l’Ajunta-
ment per als propers anys per a 
la vila. «Volem ser autosuficients 
energèticament i fer possible 
que tots els serveis i edificis pú-
blics de Llívia puguin abastir-se 
amb l’energia pròpia produïda», 
ha manifestat Rotllant.

Vista parcial dels Banys de Sant Guillem. (Foto: Aj. de Llívia).
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ESPECIAL CARRERS

L’Ajuntament de Llívia iniciarà, 
en breu, les obres de pavimen-
tació i millora de diferents ca-
rrers i vials de la localitat. L’ens 
municipal adjudicarà, prope-
rament, les millores d’aquests 
vials per uns 120.000 euros.

Els carrers beneficiats amb la 
inversió de millora seran el tram 
final del carrer del Raval —des 
de l’encreuament de l’avingu-
da de Catalunya fins al pont del 
Segre—, el carrer del Cadí i la 
seva travessera, la travessera 
del carrer del Raval amb els dos 
vials que connecten amb el ca-
rrer d’Estavar, el carrer de Canà 
i la plaça del Mercat, a tocar de 
les escoles.

Desplegament fibra òptica
També s’ha fet el desplegament 
de la fibra òptica als nuclis de 
Gorguja i Saneja, amb una in-
versió d’uns 50.000 euros.

Llívia invertirà en la millora de més carrers
S’adjudiquen, aquests dies, les obres de pavimentació i d’arranjament de vials

CARRER DEL RAVAL
Es pavimentarà aquest 

tram de carrer des de 
l’encreuament de 

l’avinguda Catalunya fins 
al pont del Segre.

Actuacions realitzades  
aquests últims anys

Aquests últims anys s’han rea-
litzat diferents actuacions als 
carrers dins del terme municipal 
de Llívia. Aquí en destaquem els 
principals, en el llistat adjunt.

Asfaltats i anivellats:
- Carrer de Puigcerdà
- Camí Ral
- Camí d’Ur
- Carrer de les Bulloses
- Carrer de Dorres
- Carrer de Santa Maria
- Carrer de Malasanya
- Carrer de les Devesetes
- Carrer del Raval
- Plaça del Molí
- Passeig de Sant Guillem
- Aparcament de St Guillem 
(barbacoes)

Arranjats:
- Pujada de Vernet
- Camí de les fonts del Sofre i del  
Ferro
- Carrer del Raval
- Carrer dels Forns
- Carrer de Frederic Bernades

EL CARRER DE CADÍ
Es pavimentarà aquest 
carrer i el vial que el 
creua per la banda del 

riu Segre.



AJUNTAMENT DE LLÍVIA - 972 896 313 - correu electrònic: comunicació@llivia.org

ESPECIAL CARRERS

LA PLAÇA DEL MERCAT
Amb els treballs de 

millora s’aprofitarà per a 
pavimentar la plaça del Mercat, 
davant l’escola. En aquest punt 

s’hi instal·larà uns vàters i 
lavabos públics. I també hi haurà 

un magatzem petit.

EL CARRER DEL CANÀ
Es pavimentarà des del seu inici fins a 

l’Avinguda de Catalunya.

TRAVESSERA DEL CARRER DEL RAVAL
S’arranjarà tot el carrer i els dos trams de vials 

que el connecten amb el carrer d’Estavar.

ACABAMENT DE LA PUJADA DE VERNET
També es farà l’arranjament del tram 

sense pavimentar de la Pujada de 
Vernet; aquest tram s’anivellarà i es 

pavimentarà amb una capa de 
formigonat.

RAMPA DEL PONT DE LA MOLINA
De les actuacions per a aquest any, la 
rampa del Pont de La Molina ja es va 

fer, ara fa unes setmanes.
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