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Resultats eleccions municipals:
La coalició de Llívia FUTUR
s’imposa a Junts per Llívia

L’església parroquial tornarà a ser
el principal escenari del VI
Festival de Música de Cerdanya

Revista d’informació municipal · Juliol – setembre 2019

Telèfons d’interès
Ajuntament
Museu Municipal
Oficina de turisme
Consultori mèdic
Farmàcia Vidal
Escola Jaume I
Llar d’infants
Parròquia

972896011
972896313
972896313
972146213
972146204
972896224
972897006
972896301

Museu etnològic Llívia
I art, or i plata
616982909
Renfe Puigcerdà
972880165
Consell Comarcal
de la Cerdanya
972884884
Deixalleria
972880182
Taxi Jairo
620516512
Taxi Muñoz
659432516
Emergències
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Edita: Ajuntament de Llívia – www.llivia.org
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 8h a 14h
Horari del Museu Municipal:
De dimarts a dissabte, de 9h a 13.30h i de 15h a 18h
(a l’agost tanquem a les 19h)
Diumenges, de 10h a 14h
Tancat dimarts matí, diumenges tarda i dilluns

Horari casal d’avis
De 10h a 13h i de 15h a 20h
Diumenge: de 10h a 13h
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Vila de Llívia

ELECCIONS MUNICIPALS 26M
LLF-ERC governarà a Llívia amb majoria absoluta només per 11 vots de diferència.
El nou consistori estarà governat per LLF-ERC, que ha obtingut un 49,1% dels vots i 5
regidors: Elies Nova, Roger Alsina, Elena Folch, Josep Ramon Rotllant i Jaume Tuset. La
segona força será JxCAT, amb 4 representants: Sílvia Orriols, Joan Marc Cosp, Àuria
Hernández i Jordi Casas.
Participació: 68,76%

TEMPERATURES:

MARÇ

ABRIL

MAIG

màxima del mes

23˚C el dia 16

20˚C el dia 15

23˚C el dia 14

mínima del mes

-9,5˚C el dia 27

-7˚C el dia 5

-5˚C el dia 6

mitjana de les màximes

15,7˚C

13,8˚C

17,4˚C

mitjana de les mínimes

-4,8˚C

-1,2˚C

0,9˚C

mitjana de les mitjanes

5,5˚C

6,3˚C

9,2˚C

dies de pluja

1

12

12

dies de neu

0

2

0

3mm

66,2mm

71,3mm

PRECIPITACIONS:

precipitació total mensual
màxima precipitació

3mm el dia 6
3

12,3mm el dia 5 22,5mm el dia 23
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Si t’ho has perdut…
Excursió a les mines de sal de Cardona
Un grupet de 20 persones de Llívia van visitar, el dia 7 de maig, les mines de sal de Cardona.

II Fira de brocanters i antiquaris “LLIVIANTIC”
Dins el marc de setmana santa, i després de l’èxit de l’any passat, es va celebrar la segona
edició de la fira de brocanters i antiguitats, amb una afluència d’uns 3000 visitants, segons
firaires.

Cicle Iulia Libica
Nou cicle temàtic al museu municipal vinculat a la història i a l’arqueologia que engloba els
antics tallers d’arqueologia de setmana santa, mitjançant activitats com ara tallers familiars,
xerrades o visites guiades pel nostre patrimoni.
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Presentació del llibre de relats "Honor de poble poble" i de la novel·la "El
gran salt d'en Clarinet" de Jordi Romeu Carol
Un any més, hem gaudit de la nostra festa, la primera de la comarca. Això n’és una mostra:

“Pasqüetes”, la Festa Major de Llivi
Un any més, hem gaudit de la nostra festa, la primera de la comarca. Això n’és una mostra:
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Festa dels avis
Com ja és habitual, la Formatgeria de Llívia va aplegar el dia 5 de maig el dinar de la festa
dels avis, on es van oferir plaques commemoratives als qui celebraven enguany els 80 anys i
les noces d’or de casats. La Neus Mar va delectar-nos amb la seva veu i el seu guitarrista
cubà, amb havaneres, versions d’en Sisa... En acabat, xocolata desfeta i coca!
Recordem als avis que encara no tenen el seu obsequi d’aquest any, poden pasar a recollirlo al museu.

Festa del Castell, 12 de maig
Llívia va omplir els seus carrers en motiu de la VII Festa del Castell. Com a novetat a
destacar, es van presentar els gegants de la vila.
Agraïm a tots i totes els qui hi vau col.laborar…
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18 de maig: Dia internacional dels museus
La nova direcció aposta per un programa d’activitats actiu i social per apropar la cultura als
ciutadans. El dia internacional dels museus, el museu de Llívia oferia visites, tallers, música en
viu i tast de productes locals.

Fira de la Transhumància
En aquesta edició, s’ha apostat per ampliar les activitats vinculades a aquesta festa, com ara:
demostració d’oficis antics, demostració de la vida de pastor, amb gossos amb ovelles i la
presentació del documental “Pels camins de l’herba” o la visita guiada per la Llívia ramadera,
entre d’altres.

Sant Guillem, patró de Llívia, i Sant Joan
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L’escola Jaume I
Recuperem les fonts:
LA FONT FREDA I FONT DE TOTS
Com que el tema del projecte d’aquest any era l’aigua a Llívia, vam començar fent una
sortida a les fonts del Ferro i del Sofre. Parlant de la sortida, algunes mestres de l’escola ens
van dir que abans n’hi havia moltes més, i ens vam començar a interessar per aquest tema.
L’Esmeralda ens va acompanyar a conèixer totes les fonts del poble, i amb l’ajuda de molts
avis i àvies vam anar descobrint antigues fonts de camp (o claveguera) on la gent solia anar
a beure quan eren petits.
De les fonts que ens van parlar, vam poder trobar la Font Freda, que està situada a la pujada
del Vernet, i la Font de Tots o de la Gana, que es troba a prop de la barraca del Barceló.
Hi vam acompanyar l’Elies i el Gerard perquè les coneguessin i, amb l’ajuda de la brigada, les
hem netejat i arreglat una mica. Ara ja hi tenim posats els suports on col·locarem els cartells
amb el nom de cada font i ja estaran a punt perquè les pugueu visitar!!!!
Arlet, Gerard, Malva, Pol, Berta, Arnau, Lucía, Marcel, Pere i Lucas.
Alumnes de Cicle Mitjà Escola Jaume I

Font de Tots o Font de la Gana

Font de Tots
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Els gegants de Llívia surten de l’armari
En la passada festa del Castell de Llívia, un grup de gent del poble va fer ballar altra vegada
els nostres gegants. El conjunt de cinc figures són: la Lampègia, la princesa filla d’Odó duc
d’Aquitània; l’Hèrcules, fundador llegendari de la nostra vila; els cavallets dels guerrers
àrabs; l’ós i els ossets; i Lleó, el cavall de Menussa, el governador àrab de Llívia. Aquest grup
d’entusiastes ens demana, ara, que els ajudem a crear la colla gegantera de Llívia amb
aquestes figures creades fa gairebé vint anys, un patrimoni cultural que cal conservar i fer
conèixer.
Per fer una mica d’història, els gegants es van encarregar els anys 2000 i 2001 al Miquel
Rosell i la Blanca Andrés, del taller d’arts de Puigcerdà, en motiu del Fescat, l’escola d’estiu
de la cultura popular i tradicional que es feia a Llívia. De fet, ja s’havien fet ballar per
representar la llegenda de la Lampègia i el governador Menussa a la nostra vila ara fa uns
anys.
Aquest grup de gent que ara els hi ha tret la pols altra vegada, convida a tothom qui vulgui a
incorporar-se al projecte. Necessiten portadors per als gegants (infants i adults) i músics
(grallers i timbalers). Segons ens diuen, no cal que les noves incorporacions hagin format
part de cap grup anteriorment, ja que ells mateixos els n’ensenyaran.
Des d’aquí, doncs, us animem a formar part d’aquest projecte il·lusionant dels gegants de
Llívia. Per fer-ho, podeu posar-vos en contacte amb la Núria Casanovas al telèfon 667 61 97
08 o a turisme@llivia.org.

Actuació a la festa del Castell 2019

El Miquel i la Blanca,
del taller d’arts.

Properes actuacions dels gegants de Llívia:
16 de juny, a les 13h – davant ermita de Sant Guillem
Setembre – Trobada gegantera a Llívia (pendent de confirmar)
9
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Per gentilesa aparthotel Les Corts

Proposta ruta 8:
12è Cross Popular de Llívia 10 d’agost de 2019
Uns dels esdeveniments esportius consolidats a Llívia és el Cross Popular que el proper agost
se celebrarà el dia 10 i que ja forma part de la tradició estiuenca de la Vila, ja que enguany
serà la 12a edició.
Cal senyalar que any rere any molta gent repeteix, ja sigui per gaudir d’un matí d’esport en
família, per superar la seva marca personal o per lluitar per obtenir la millor posició possible,
tot s’hi val, és la gràcia de les curses populars on hi ha lloc per a tothom.
Es tracta d’una prova oberta a partir dels nascuts a l’any 2009 en endavant, per això hi ha
varis circuits en funció de l’edat:
Pels Alevins, un circuit per dins del Parc de Sant Guillem on els pares poden seguir l’evolució
dels petits i on es viu la cursa amb força intensitat i alhora il·lusió. Només cal veure amb
l’energia que surten els menuts i la il·lusió al rebre el reconeixement en forma de medalla al
final de la cursa amb independència del resultat assolit.
Pels infantils , cadets i junior hi ha un circuit d’uns 4 km , que ja surt fora del parc i, finalment,
el circuit més llarg d’uns 8,5 km i uns 100 m de desnivell positiu pels adults.
Aquest últim circuit surt del parc de sant Guillem i després d’una “volteta” per dins del parc
amb l’objectiu d’estirar una mica el grup, agafa la pista cap a Onzès, punt més allunyant del
circuit, per tornar cap a Sant Guillem, tot fent una bonica ruta circular per camins i corriols al
voltant dels camps.
És un circuit accessible a tots els nivells, ja sigui popular amb l’única aspiració de acabar i
passar-ho bé fins a esportistes amb un bon nivell que poden gaudir d’una cursa ràpida i fins i
tot agònica on els ritmes per les posicions davanteres és molt intens i no deixa treva alguna.
A més, un cop finalitzada la proba, trobarem un avituallament per refer-nos de l’esforç en el
marc incomparable del Parc de sant Guillem.
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Samarreta de regal d’aquest any:

Inscripcions a http://www.albecam.com
Preus: mini 2€, cursa mitjana 7€ i cursa gran 10€

Us hi esperem !!!!
11

Revista d’informació municipal · Juliol – setembre 2019

Noticiari breu
El dia 1 de juny es va celebrar la segona
edició del Torneig 3x3 Transfronterer a
Llívia de la categoria Sub 18 amb la
participació de la Federació Andorrana de
Basquetbol, Toulouges B.A., Selections d
u Gers i el CB Llívia.

Inauguració del casal d’avis. Horari d’obertura:
Dilluns, de 10h a 13h i de 17h a 20h.
Taller de memòria, de 15h a 17h.
De dimarts a dissabte, de 10h a 13h i de 15h a 20h
Diumenge, de 10h a 13h

La CHE ha visitat Llívia i ha preparat un document informatiu que resumeix normativa i
realitza una sèrie de recomanacions sobre obertura de pous i sondetjos. En aquest cas,
després de la inspecció ha donat el vist-i-blau per la realització del pou de Cereja, del qual, en
breu, començarà el període de licitació per a les obres.

Asfaltats els següents carrers: Pujada Vernet (Ripoll) i camí de
Cereja (Flotats)

Aquesta setmana, després del procés de concurs públic
de contractació, ja tenim licitades les obres per la
construcció dels Banys: l' empresa RIPOLL d' All ha estat
la guanyadora del concurs. Ja en breu començarem a
veure les màquines efectuant les obres.
12
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Les entrades es poden comprar a www.codetickets.com o al museu municipal
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FLORA DE LLÍVIA
Llívia és coneguda, entre moltes altres coses, per la seva Farmàcia, on s’elaboraven remeis
medicinals a partir de l’abundant flora de les rodalies. En aquesta secció parlarem a
bastament d’aquesta rica flora.

NARCISSUS POETICUS
El Narcissus poeticus L. és una planta amaril·lidàcia bulbosa amb una tija de fins a uns 50 cm
de llargada, fulles lineals, d’un color verd blavós més o menys fosc. La flor fa entre uns 4 i 5
cm de diàmetre, amb 6 pètals de color blanc brillant i una corona central groga vorejada de
vermell.
Té molts noms populars: a Cerdanya se la coneix sobretot com a satalia, però també respon
al nom de grandalla, jonquill, lliri blanc, lliri de la Mare de Déu, menines o narcís dels poetes.
Etimològicament, prové del personatge mitològic Narcís, que es distingia per la seva bellesa.
Tanmateix, Narcís, prové del grec: narkào (narcòtic) i es refereix a l’olor penetrant de la seva
flor. L’epítet “poeticus” prové del llatí, de significat evident.
La planta requereix molta llum solar, i per això se sol fer en prats ben oberts, amb poques
ombres. També requereix humitat i no massa calor. Prefereix els sòls de pH neutre, tot i que
a Cerdanya la trobarem sobretot en sòls àcids, especialment a tota l’Alta Cerdanya i en
alguns prats d’obaga de la muntanya de Guils.
A Cerdanya, floreix cap al mes de juny i pot fer que enormes extensions de prats es tornin
de color blanc. No és gaire preuada pels pagesos, que la consideren una mala herba. La
planta s’empra en perfumeria a causa de la seva profunda fragància, massa embafadora,
potser i és similar a una combinació de gessamí i jacint.
La planta és tòxica per ingestió i produeix efectes irritants i emètics.
La seva olor pot produir fins i tot marejos.
És la flor nacional del Principat d’Andorra.
A Llívia no és particularment abundant, però se la troba ací i allà en
diversos prats.

Stellaria Holostea (Foto: Francesc Esteban)
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PREMI ESTEVE SAIS – VILA DE LLÍVIA
El juny de l’any 2015 va morir el nostre company Esteve Sais, un berguedà aficionat a la
botànica, col·laborador de diverses entitats florístiques, com eFlora o l’Associació
d’Orquidologia de Catalunya i que ens acompanyava en moltes sortides florals per la Cerdanya
i pel Capcir, a la recerca de noves espècies de flors, per poder-les fotografiar.
Precisament, en una sortida cercant flora, que feia pel Berguedà va tenir la mala sort de patir
un accident que li va costar la vida per desgràcia de tots nosaltres.
Després de demanar permís a la família, i pensant en el magnífic entorn del Concurs de Rams
de Flors de Llívia, vam parlar amb l’Ajuntament d’aquesta població cerdana per tal d’instituir
un concurs de fotografia de flora entre l’Ajuntament de la Vila de Llívia i el Grup de Recerca de
Cerdanya. Així va sorgir l’any 2016 la primera edició del concurs de flora “Esteve Sais-Vila de
Llívia”, del qual celebrarem enguany la quarta edició.
Per participar-hi, només cal enviar entre 1 i 3 fotografies en format digital amb uns
determinats requisits especificats a les bases del concurs (www.llivia.org). Les flors han de ser
naturals (no s’hi valen flors de jardí cultivades) i haver estat fotografiades a la Cerdanya, el
Capcir o el Baridà. Cal especificar el lloc on van ser captades les imatges.
Tanmateix, un jurat reunit a tal efecte, valorarà tant la qualitat de la fotografia com la raresa
de la flor.
Creiem que el marc del Concurs de Rams de Flors de Llívia, que té lloc cada any la tarda del 15
d’agost, festiu, és perfecte per aquest concurs, ja que el mateix concurs de rams de flors té
molta tradició i aplega molta gent de totes les edats i procedències per tal de veure les
creacions artístiques dels participants.
Esperem que el concurs es vagi consolidant any rere any i que us animeu a participar-hi.
Us hi esperem!

Enric Quílez i Castro
President del Grup de Recerca de Cerdanya

Esteve Sais(Foto: Ferran j. Lloret)
15
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MUSEU MUNICIPAL
PROGRAMACIÓ DELS MESOS D’ESTIU – MUSEU MUNICIPAL DE LLÍVIA.
Cicle Debats; la farmàcia d’ahir i d’avui, del 3 al 17 d’agost.
L’objectiu del Cicle.
El Cicle debats és un cicle que pretén difondre els usos tradicionals sobre la farmàcia, i el
coneixement sobre les plantes medicinals. Aquesta funció l’havien fet els tallers de plantes
medicinals que s’han realitzat al llarg de diversos anys al museu.
Enguany hem remodelat la programació d’aquest cicle estival, la qual hi incloem més varietat
de temàtiques i d’activitats a realitzar, tot a l’entorn de la farmàcia i les plantes medicinals, i
tot un seguit d’activitats pensades per a públics diversos.
El plat fort: els debats a l’entorn la farmàcia actual.
El protagonista són els debats a l’entorn la farmàcia actual, els quals pretenen fer una
reflexió a l’entorn del debat ben viu que hi ha en relació amb la farmàcia: la posada en
qüestió de la farmàcia actual, amb la presència de la indústria farmacèutica, el sorgiment i la
difusió de les teràpies alternatives i les pseudociències.
Diversos especialistes i farmacèutics debatran entre ells, amb la presència d’un moderador, i
la intervenció també del públic assistent.
Inauguració del Cicle amb Fra Valentí Serra de Manresa.
El Cicle s’inaugurarà el dia 3 d’agost de 2019 amb la celebració d’una conferència realitzada
per Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels Caputxins i coneixedor dels usos tradicionals
de les plantes medicinals. La conferència de Fra Valentí tractarà sobre les plantes de la mel.

Un conjunt d’activitats per apropar-nos al món de les plantes medicinals i la salut.
Realitzarem 2 tallers familiars i una sortida. Els dos primers a l’entorn de les plantes: un per
crear bossetes d’olor, i un altre, per elaborar sabons.
També realitzarem una sortida a la Vall d’Eina, per tal de reconèixer la flora de muntanya.
Òria Vertedor, una ja col·laboradora nostra de passades edicions, ens realitzarà el taller per
tal d’obtenir l’hidrolat del romaní a través de la destil·lació, i ens presentarà el seu nou llibre
sobre els hidrolats.
Finalment també explorarem l’univers simbòlic de les plantes amb la presentació del llibre:
La Ginesta, flor Nacional de Catalunya.
Finalment, Joan Fígols també ens parlarà sobre la salut a l’entorn del mobiliari de la nostra
casa per tal de tenir un ambient saludable.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CERDANYA,

projeccions a un
espai singular: la Torre Bernat de So.
El Festival Internacional de Cinema de Cerdanya organitzat pel Grup de Recerca de Cerdanya
(GRC) i la Cerdanya Film Comission, arriba als 10 anys d’existència. Des dels seus inicis el
festival ha tingut la voluntat de fer territori, i malgrat que ha radicat les activitats principals al
Museu Cerdà de Puigcerdà, ja des de l’any passat van decidir buscar diverses extensions del
festival fora de la vila. Un dels criteris de selecció és el fet de realitzar projeccions exclusives
en espais patrimonials de la comarca, i un d’ells és la Torre Bernat de So, monument històric
declarat Bé Cultural d’Interés Nacional.
El Festival de Cinema de Cerdanya, doncs, realitzarà diverses projeccions a les 11 del matí
durant la setmana del festival, els dies 5, 7 i 9 d’agost, al seu interior, i les sessions són
limitades a 30 persones.

DESCOBRIM LLÍVIA: VISITES GUIADES. Juliol i agost.
A partir del 20 de juliol i fins 25 d’agost, cada dissabte de juliol i els divendres i diumenges
d’agost, realitzarem tot un programa de visites guiades al nostre entorn més proper de Llívia.
Hi tindrem les visites habituals al museu, i al casc antic de Llívia, al fòrum i al castell.
Tanmateix, enguany també explorarem la possibilitat de poder realitzar noves rutes guiades:
sobre la Llívia ramadera, l’enclavament de Llívia o bé la ruta medicinal.
EXPOSICIÓ NOVA PHARMACOPEA: els nous objectes de la farmàcia Esteva (a partir del setembre).
L’exposició Nova Pharmacopea: els nous objectes de la Farmàcia Esteva. Recerca, conservació
i propostes de futur, pretén ser una exposició de difusió de la col·lecció de l’antiga farmàcia
Esteva, la col·lecció i el centre neuràlgic del museu que pretén
exposar-se a partir del mes de setembre.
Es tracta d’una exposició de les peces restaurades i recuperades recentment, i que per
qüestions d’espai actualment tenim a la reserva. En el decurs de l’exposició actualitzarem la
informació que tenim sobre els objectes, les noves dades que tenim sobre la farmàcia, i la
tasca dels professionals que hi treballen al darrera. També explorem en aquesta exposició, i
pels nombrosos bustos femenins que tenim a la nostra col·lecció de caixes policromades, la
relació de la dona amb l’art.
Tanmateix, també, farem un estat de la qüestió sobre la recerca feta fins ara a l’entorn de la
farmàcia Esteva, dels diferents museus de la farmàcia que hi ha hagut fins ara i propostes de
recerca en un futur, per la qual cosa ens marquem la fita d’una publicació que resumeixi tots
aquests coneixements.
El 5 d’octubre, a les Jornades Europees del Patrimoni, tindrem la jornada Recuperem la
farmàcia Esteva, on els professionals que treballen en els camps de conservació i
documentació, ens explicaran la seva feina a l’entorn de la nostra farmàcia. Mireia Puente,
historiadora de l’art, també ens impartirà la conferència: La dona en l’art: d’objecte a
subjecte.
Gerard Cunill
17
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Descomptes per als primers 100 inscrits! Més Info a www.llivia.org

4
AGOST

1: cinema a la fresca amb “Bohemian Rhapsody”
8: concert de Neus Mar
15: Cobla Principal de Berga & M’agrada ballar
22: Disco 70-80-90’s

29: Jazz Do It

Els dijous d’agost,
MÚSICA A LA PLAÇA!
19

Agenda
juliol – setembre 2019

-Dissabtes de juliol, a les 18h a la sala teatre del Fòrum:
II Festival de Màgia: veure programa a l’interior pàg. 13
-Del 20 de juliol al 30 d’agost: “Descobrir Llívia”: programa pàg. 17
-27 de juliol, a l’avinguda Catalunya: VI Mercat de les puces
-21 i 28 de juliol i 3, 10, 17 i 24 d’agost: Sortides guiades a les Bulloses
-Festival de Música Antiga dels Pirineus:
o 27 de juliol, a les 17h a l’ermita de St. Guillem: “Juan de la Rubia”
o 1 d’agost, a les 22h a l’església parroquial: “Cor Francesc Valls”

-31 de juliol, a les 22.30h a dalt el castell:
-Taller observació d’estrelles: 5€, cal apuntar-se al museu municipal
-1, 8 15, 22, 29 agost: Balls a la plaça: veure programa a l’interior pàg. 19
-Agost: Festival de Música de Cerdanya: veure programa a l’interior pàg. 13

-Del 3 al 17 d’agost: Cicle de debats: veure programa a l’interior pàg. 16
-4 d’agost: Cursa d’obstacles “Infernal Running”
-10 d’agost: 12è Cross popular “Vila de Llívia”
-15 d’agost: XXXVII Concurs de rams de flors de muntanya i IV Concurs
_de fotografies de flors: amb mercat artesanal i concert amb “M’agrada ballar”
-10 de setembre: Cantada d’havaneres amb Cavall Bernat i ron cremat
-Del 16 al 22 de setembre: Setmana de la mobilitat sostenible:
diverses activitats de conscienciació mediambiental, com ara els “Ecoxocs”, xerrades...
Agenda susceptible a canvis. Informació actualitzada a www.llivia.org o al 972896313
Voleu rebre la revista al vostre correu electrònic? Voleu escriure un
article? Voleu donar a conèixer un projecte?
Només cal que ens envieu un correu a turisme@llivia.org i ens feu arribar la vostra
sol.licitud

