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La recaptació per a la Marató de Tv3 ha
estat de 2359 euros ( 659€ del concert
de Nadal i 1700€ de les Puntaires)

La situació excepcional del
COVID-19 fa replantejar
tota l’agenda de Llívia
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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

Renfe Puigcerdà
97288016
Consell Comarcal
de la Cerdanya
972884884
Deixalleria 972880182
Taxi Jairo
620516512
Taxi Muñoz
659432516
Emergències
112

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
Diumenges, de 10h a 14h
Tancat diumenge tarda, dilluns i dimarts matí

Horari casal d’avis
De 10h a 13h i de 15h a 20h
Diumenge: de 10h a 13h
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Bases per concursar:
Les obres seran originals i inèdites.
Poden ser fets a mà i entregar-los en persona, o fer-los amb ordinador i enviar-los
digitalment.
Les mides seran de DIN-A3 vertical (297 x 420 cm.)
Caldrà que consti:
III FESTIVAL DE MÀGIA
Vila de Llívia
Juliol 2020, a les 18h
Dia 4- Fèlix Brunet
Dia 11- Teia Moner
Dia 18- Magnolo
Dia 25- Mag Marin
A la sala teatre del poliesportiu
S’atorgarà un premi de 100,00 € pel guanyador/a
El veredicte del Jurat es farà públic el dia 29 de maig per les xarxes socials de l’àrea de
turisme de l’Ajuntament de Llívia.
L'exposició dels cartells es farà a la sala teatre del poliesportiu durant el me de juliol.
El cartell premiat passarà a ser propietat de l’Ajuntament.
El millor cartell serà el cartell anunciador del III Festival de Màgia.
Podrà declarar-se el premi desert.
A part de l’obra s’haurà de presentar un sobre tancat on consti un pseudònim a
l’exterior que coincideixi amb el pseudònim de l’obra. Dins del sobre hi figurarà el nom i
cognoms, DNI, adreça, edat i telèfon de l’autor/a.
Les propostes i els sobres poden presentar-se, abans del dia 25 de maig :
-Presencialment al Museu municipal de Llívia – carrer Forns, 10 - Llívia
-Per correu electrònic a turisme@llivia.org
-Per correu postal: Museu municipal de Llívia – carrer Forns, 10 – Llívia - 17527
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Si t’ho has perdut…
Concert de Nadal
L’ajuntament de Llívia va col.laborar novament amb la Marató de Tv3 a través de les entrades
del concert de Nadal amb l`orquestra Polifònica de Puig-reig a l’església parroquial. La
recaptació va ser de 659 euros destinada íntegrament per a la investigació de les malalties
minoritàries.

Mercat dels nassos i Christmas Market
Llívia ha viscut unes festes de Nadal plenes de mercats amb productes per a tots els gustos i
totes les butxaques. La primera edició del “Christmas Market” es va tancar amb 10.300
visitants. A més, va albergar la festa de cap d’any en un marc incomparable i èxit d’entrades.
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Visita dels Reis d’Orient
Com és habitual, els Reis d’Orient van visitar Llívia el dia 5 de gener. Per anar fent temps
abans la seva arribada, les Xaxipirulis va animar petits i grans al poliesportiu. Abans de la
coca amb xocolata, l’Herald va fer l’esperat sermó entre els nervis dels més menuts.

Carnestoltes
Dijous 20 de febrer es va iniciar la celebració del carnestoltes a Llívia mitjançant una rua fins
a la plaça Major, on els alumnes de l’escola Jaume I van mostrar les seves disfresses a través
de danses. El dissabte, al poliesportiu, va continuar la festa amb animació infantil, premis i
coca amb xocolata.
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ACCIONS DE GOVERN
Llívia Christmas Market:

.
El passat 27 de Desembre de 2019 es va encetar una proposta de mercat de nadal a la
nostra vila, on els visitants podien entrar al recinte habilitat per l’ocasió i disfrutat de
múltiples activitats, com assistir a diversos concerts, festivals de màgia, visitar les diverses
parades, tant de productes vinguts de fora com els que amb molt d’amor creen els artesans
de la zona etc.
Aquest espai contagiava esperit nadalenc per tots i cada un dels racons que el conformaven,
culminant amb un majestuós arbre de nadal fet amb ampolles de plàstic, recol·lectades per
diverses escoles i entitats esportives de la comarca.
El clímax del mercat de nadal va ser ni més ni menys que la nit de cap d’any, ja que es va dur
a terme dins el recinte i comptava amb tres tipis i una gran zona de chillout que,
conjuntament amb la carpa que s’havia utilitzat fins ara en aquesta festa, posaven a
disposició dels assistents dues zones ben diferenciades però igual d’atractives.
El mercat va estar en actiu des del 27 de desembre fins el 4 de gener, deixant en el registre
d’entrada de vehicles de la nostra vila un increment de prop de 12.000 entrades més
respecte les dades dels mateixos dies de l’any anterior.
Finalment l’Ajuntament de Llívia vol agrair als germans Carbonell per la cessió de l’espai per
a poder realitzar l’activitat i a la Berta i a L’Esther per a l’organització d’aquest.

Ecofrog:
Un dels objectius d’aquesta legislatura és anar transformant mica en mica la nostra vila fins
a convertir-la en una vila verda, per tal d’estar al capdavant de la comarca en projectes
ecosostenibles i de reducció d'emissions.
És per això que el passat mes de gener es va instal·lar al mateix edifici de l’Ajuntament una
màquina anomenada Ecofrog, que permet dur a terme la neteja ordinària evitant la
utilització de qualsevol tipus de producte químic.
El funcionament d’aquesta màquina es basa en
subministrar una petita descarrega elèctrica a
l’aigua per tal de modificar la seva composició
molecular fent que aqueta sigui capaç de
desintegrar tota molècula orgànica que trobi
per davant.
Actualment només està a L’Ajuntament, però
després de comprovar la seva efectivitat, l’equip
de govern té pensat dotar totes les instal·lacions
municipals amb aquest equipament, ja sigui el
poliesportiu, el casal d’avis, Cal frares o l’escola.
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L’escola
LA LAMPÈGIA I L’HÈRCULES, ELS GEGANTS DE LLÍVIA
Aquest curs les nenes i els nens de Cicle Inicial de l’escola estem fent el projecte entorn els
gegants.
A l’inici de curs vam anar al poliesportiu de Llívia i vam descobrir que hi havia guardats en
un magatzem dos gegants, eren l’Hèrcules i la Lampègia.
Ens vam quedar impressionats, que alts que eren!
Com tots els havíem vist en festes majors, de seguida ens vam posar a explicar les nostres
vivències!!
Quina emoció, quantes coses que en sabíem i quantes preguntes ens van venir al cap! A
partir d’aquí ens van sorgir moltes preguntes:
Quant pesen?
Tots són igual d’alt?
No se´ls mou el pit… tenen pulmons? respiren?
De quins materials estan fets?
Amb l’ajuda de les mestres poc a poc estem trobant resposta a les nostres inquietuds. La
setmana passada vam tenir una visita inesperada a la classe!!
Van trucar a la porta...era la Lampègia!!
Ara la podrem observar de ben a prop,
medir-la, tot comparant la seva alçada
amb la nostra posar-nos sota les
faldilles.

8

Vila de Llívia

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.

DIANTHUS ARMERIA
El Dianthus armeria L. és una planta de la família dels clavells (Cariofil·làcies), de periodicitat
anual o bianual. Se li donen diferents noms, com clavell de bosc o clavell salvatge.
Creix fins a uns 30 cm, més o menys ramificat des de la base, amb unes tiges superiors
piloses. Les fulles fan entre 15 i 50 mm de llargària i són molt estretes. Les flors floreixen a
l’estiu i creixen fins a 10 d’elles a l’extrem de les branques. Presenten 5 pètals, com tots els
clavells, amb taquetes blanquinoses. El fruit és una càpsula que s’obre per 4 dents.
Habita en terrenys frescos i herbosos i als marges del bosc. Al municipi de Llívia la podem
trobar en raconets ombrívols al llarg de la part superior del camí que mena a la font del
Ferro. És una planta de distribució mediterrània i de l’estatge montà, per la qual cosa, no és
gaire comuna a Cerdanya. De fet, a Llívia té una de les poques localitzacions conegudes a la
comarca.
Etimològicament, Dianthus prové del grec: deos (déu) i anthós (flor); l’epítet armeria prové
del francès antic, armerie, que es donava a un cert tipus de clavell.
Es pot cultivar i s’empra com a planta ornamental. També es fa servir en certs preparats
homeopàtics.
La majoria dels Dianthus són espècies procedents d’Euràsia i s’han vist emprades sovint en
jardineria, on hi ha moltes espècies cultivades i representen un important volum econòmic
de comercialització.
Els clavells van ser emprats com a símbol durant el procés independentista català, l’any
2017, com a símbol de democràcia i llibertat.
Els clavells solen ser plantes nutrícies d’algunes larves de papallona.
En el llenguatge de les flors, els clavells representen l’audàcia.

Enric Quílez i Castro
President del Grup de Recerca de Cerdanya

Dianthus armeria
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Per gentilesa aparthotel Les Corts

Proposta ruta 10 :
Llívia – Carol / Querol
Us presentem una ruta lineal de BTT que uneix les poblacions de Llívia amb Carol passant
per Ur, Enveitg i la Tour de Carol. Té una distància de 17,5 km i un desnivell positiu d’uns
300 m. És una ruta que va guanyant amb intensitat i dificultat fins al punt que els dos últims
km (del 15 al 17,5) els hem marcat com a opcionals, només per a qui tingui un bon nivell, ja
que transcorre per un corriol força tècnic.
Comencem a Llívia agafant la pista que va fins Ur. Una pista fàcil i tranquil·la per començar a
escalfar motors.
Un cop a Ur entravessem la carretera N20 per anar a buscar la pista que ens du
a Enveitg. La pista arriba a la carretera i
haurem de fer 2 km per asfalt, encara
que hi ha un bon voral per rodar amb
trantranquil·litat i seguretat.
Haurem d’estar atens perquè al km 7,7
aprox. trencarem a la dreta per un petit
camí que ens durà al Canal de Puigcerdà
que recull les aigües del riu a Riutés i les
porta fins a Puigcerdà i que voreja La
Tour de Carol. Un tram força maco on rodarem sobre herba deixant la Tour de Carol a
l’esquerra. Al final d’aquest tram, entravessem la carretera i retrocedim uns pocs metres
direcció la Tour per anar a buscar la pista que va paral·lela al riu d’Aravó, a la carretera i al
tren.
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Aquesta pista ens du al petit poble de Quérs i a la seva cantera i, si fins ara deixàvem el tren
a l’esquerra, ara ens quedarà a la dreta.
En aquest punt, la ruta pren una nova intensitat. Comença a sumar desnivell positiu i
deixem la pista per rodar per senders encara que força rodadors i fàcils.

Aquest senders ens portaran a un punt on veurem Carol i el seu característic Castell en
runes. Això es al voltant del Km 15. Si no volem complicar la marxa, només hem d’anar cap
el poble passant per sota el pont del tren.
Opcionalment, podem arribar a Carol per la part superior agafant un petit i tècnic corriol
d’uns 2 km i marcat amb traces grogues Sigui per on sigui, ara ja només quedà arribar a les
runes
del
Castell
de
Carol
i
donar
per
finalitzada
la
ruta.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Querol_(Porta)

Us deixem link a la ruta al wikiloc on veureu l’evolució del perfil i com la ruta es va
complicant els darrers km.
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/llivia-carol-47183848
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EL CLUB BÀSQUET LLÍVIA S’ACOSTA AL 30è ANIVERSARI EN PLE CREIXEMENT
Poca gent pensava l’any 1990 quan va començar l’aventura del Bàsquet Llívia que estaria a
les portes de fer 30 anys. Des d’aquells primers moments fins ara, el club ha viscut diverses
etapes i ha superat molts obstacles i entrebancs, però sempre ha mantingut l’activitat. Els
equips lliviencs s’han donat a conèixer competint arreu de Catalunya i actualment l’entitat
viu un bon moment de creixement social i esportiu, gràcies a un grup important
d’entrenadors i a la feina que s’ha anat fent sense interrupció.

Enrera van quedar uns anys on van conviure amb poca interacció dos projectes simultanis
de bàsquet a Llívia i a Puigcerdà, apostant per gestionar una sola entitat amb més
possibilitats de tot tipus i s’han superat poc a poc les dificultats. Tant per la captació de nens
i nenes que s’iniciessin en la pràctica del bàsquet a casa nostra, com per diposar de tècnics
amb titulació esportiva, un dels elements clau per donar coherència als entrenaments.
A nivell esportiu, el club va tocar sostre entre els anys 2000-06, quan el seu equip sènior
masculí va arribar a jugar sis anys consecutius a la 1a divisió catalana i disputant fins i tot,
una fase d’ascens a 1a autonòmica nacional (Copa Catalunya) el maig del 2002. Era una
generació fantàstica de jugadors que van estar molts anys a la casa, com Juan Carlos Muñoz,
els germans Domènech, Joan Ramon Bombardó, Pere Rigola, Jordi Xicoy, Josep Altimiras,
Andreu Condominas, Sergi Berenguer... Després d’una etapa on no es va poder mantenir
l’equip sènior i el club va estar 8 temporades sense aquest referent, desde fa dos anys s’ha
pogut tornar a engegar el projecte de bàsquet adult a Cerdanya i l’equip es consolida
progressivament.
A més, aquesta temporada 2019-20 i, per primera vegada a la comarca, el CB LlíviaPuigcerdà ha pogut inscriure a competició un equip sènior femení, amb una barreja de les
noies joves que han anat formant-se al club als darrers anys i diverses ex – jugadores de
Cerdanya i d’altres indrets que estan treballant a la comarca. El projecte està funcionant
molt bé a nivell social amb les noies i n’esperem continuïtat els propers temps, ja que el
club disposa de moltes jugadores en edat cadet i júnior que ben aviat poden anar arribant a
l’equip.
Actualment hi ha 10 equips federats en competició (rècord en els 30 anys de vida del club) i
una escola de bàsquet amb una trentena de nens i nenes que entrenen a Puigcerdà, Llívia i
Bellver. Possiblement aquest número d’equips creixi encara properament, de manera que
s’acosta una etapa plena de reptes interessants per la gran família que és aquesta entitat.
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Gràcies al suport del nostre ajuntament, clau en aquestes primeres tres dècades i a la de
molts altres col.laboradors i un centenar de famílies, es manté les ganes de fer un projecte
esportiu sòlid. Basat en equips de formació i en equips de competició, però també en l’inici
d’activitats complementàries en forma de campus de bàsquet, torneigs, manteniment del
campionat 3x3 estiuenc, assistència a esdeveniments d’altres clubs, etc. I també per obrir
una vessant de bàsquet adaptat per noies i nois amb discapacitat intel·lectual de la nostra
comarca, una idea no duta a terme fins ara i que volem que ens acosti a totes les realitats
possibles amb les que convivim.
Estem il·lusionats i volem oferir un model de club esportiu a l’alçada del segle XXI. Que
afronti la transformació de la societat i els canvis en la gestió dels clubs sense por, amb
imaginació i creativitat. I que tingui el desig de ser un referent en la formació dels jugadors i
jugadores però també en la introducció dels valors inherents als esport d’equip. I fer-ho des
de la humilitat d’un club modest, però amb l’experiència dels professionals del bàsquet que
ens acompanyen actualment i amb el bagatge de 30 anys de feina ben feta i reconeguda en
el món del bàsquet català.

13

Revista d’informació municipal · Abril – juny 2020

Aquest any NITWorkout s’organitza en 3 torns del 29 de juny al 19 de juliol
Després de molts mesos d’entrenaments i partits, els jugadors intenten buscar diferents
opcions per poder continuar amb el seu creixement. Però és en aquest moment, on ens
podem arribar a fer dues preguntes, que necessito per poder desenvolupar el meu talent ó
potencial com jugador? I quins objectius tinc com jugador?
Son dues preguntes que tot i que poden tenir una resposta ràpida, en el cas que ens posem
a pensar, no són tant ràpides les respostes, ja que dedicar temps a reflexionar, és justament
el que no tenim al llarg del dia i menys per fer-nos preguntes sobre on estem, on volem
arribar i que hem de fer poder aconseguir els nostres objectius, que en ocasions només son
pensaments que venen i marxen, però que en aquell moment ens estan transmetent el que
realment ens hauríem de plantejar.
NITWorkout neix amb l’objectiu d’ajudar al jugador en el seu camí i sobretot en donar-li un
espai reflexionar sobre les preguntes esmentades anteriorment i que després d’una
setmana de treball, pugui tenir algunes idees que de ben segur l’ajudaran en el camí tant
complex i dur de ser jugador. Però les idees de per si, no tenen cap mena de força sense
cada un dels espais de treball que s’han de dur a terme. És per això que NITWorkout ha
volgut treballar cada un dels àmbits que necessita un jugador per poder tenir el creixement
més complert possible.
NITWorkout és un dels programes de formació referents en la formació i desenvolupament
dels jugadors durant les vacances d’estiu, on té per objectiu el creixement, orientació i
preparació òptims dels esportistes. A través de cadascuna de les edicions, el programa ha
anat creixent, fins a ser una de les primeres opcions per al desenvolupament dels jugadors i
jugadores. El programa gira entorn a la piràmide de creixement dels jugadors i que és la
base del creixement esportiu i de la seva evolució. El treball està orientat a no només la part
més tècnica, sinó a l’aplicació dels fonaments tècnics, coneixement i comprensió del joc,
treball de tir, millora del desbloqueig del canell, coaching i gestió emocional dels aspectes
que influeixen en el creixement del jugador, preparació física aplicada a la tècnica, anàlisis
en vídeo del treball realitzat al llarg de cada una de les sessions d’entrenament, competició,
treball grupal per fomentar la cohesió dels participants, tutories, avaluació del treball diari,
formació de cada un dels apartats que influeixen en l’evolució del jugador (nutrició, valors,
descans, ...), informes d’avaluació i xerrades amb jugadors que compartiran el seu camí amb
els participants.
Sens dubte un programa molt complert e innovador,
on s’aposta per al treballar cada un dels aspectes que
necessita el jugador per desenvolupar les seves
capacitats i aptituds. Incidint en la millora de les
debilitats, fortaleses i aconseguir que al llarg de la
temporada puguin aplicar els coneixements adquirits
durant el campus. Us hi esperem!
Pàgina Web: https://gltsports.com/trainingworkoutb/
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CLUB ESQUÍ LLÍVIA
La gran família del Club Esquí Llívia compleix aquest any 21 temporades i està integrada per
més de 100 socis i més de 150 nens, amb representació també de petits Lliviencs.
Aquest any cal destacar els bons resultats que s’estan aconseguint. Dos corredors van ser
seleccionats per la Borrufa, competició internacional celebrada a Andorra, i fins a 8
corredors del Club Esquí Llívia han participat en la segona fase de Copa Espanya d’esquí alpí
en les categories d’U14 i U16 realitzada a Sierra Nevada a finals de Febrer. De la competició,
han tornat amb 4 podis i molts corredors en les 10 primeres posicions. Excel·lent temporada
que porta el club, que està actualment en tercera posició de la classificació de clubs de tot
Espanya i molt a prop de la primera posició. Fins a 6 vegades al llarg de la temporada els
corredors del Club han pujat a lo més alt del podi. I en 24 ocasions han estat en algun lloc al
podi. Gran temporada que culminarà amb la participació en els Campionats de Catalunya a
La Molina i els Campionats d’Espanya a Astun.
D’altra banda la secció de Freestyle també està tenint molts bons resultats, tornant
d’Arinsal amb 2 podis. Gran tasca d’aquest club multidisciplinar en els darrers anys que li ha
permès incrementar considerablement el número de socis i el número de nens tant en la
vessant competitiva com en la vessant més lúdica.
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MUSEU MUNICIPAL
40 anys del museu i programació del 2020.
Els 40 anys del museu.
Normalment s’ha atribuït la data de fundació del museu l’any 1981, tanmateix les últimes
recerques apunten a l’any 1980.
Almenys tenim constància que la farmàcia es visitava des de l’any 1922, quan tenim
testimoni de la primera firma d’un llibre de visites que conservem al museu. En aquell
moment no sabem amb exactitud si la farmàcia funcionava o no, tot i que s’ha dit sempre
que va tancar l’any 1926.
Durant els anys 30 i 40 són nombrosos els viatgers, periodistes i farmacèutics que la visiten, i
en fan articles per revistes. Fins l’any 1950 sembla que es trobava a la casa del carrer Raval,
12, la qual sembla que, almenys va allotjar l’establiment des de 1704.
A partir d’una dada oral, Valentí Surià, al seu recent llibre, Llívia, petit manual llivienc, ens
parla sobre la possibilitat que també pogués haver estat a la casa de l’actual carrer Raval 19,
molt a prop del lloc on s’ha situat habitualment.
A partir de l’any 1950 quan l’antiga casa del carrer Raval 12 va enderrocar-se, la farmàcia va
anar a parar a la casa de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, l’actual Alberg Anna
Maria Jané. Allà hi estava en males condicions, amb la qual cosa l’any 1958 l’Ajuntament i la
família Esteva van arribar un acord pel qual la farmàcia es conservaria al recentment
construït edifici consistorial.
La farmàcia va situar-se a l’actual vestíbul de l’Ajuntament, segons es desprèn d’algunes
fotografies que hi ha de l’espai. Allà ja va començar a exhibir-se, fins que va traslladar-se a la
Torre Bernat de So l’any 1973, després de reformar i ampliar l’espai a través d’un conveni
amb el bisbat i l’ajuntament de l’any 1968. L’estat hi posava els diners per a la reforma.
És l’any 1981, doncs, quan l’espai museístic es trasllada a l’actual edifici de l’ajuntament, en
l’espai on ara hi ha la sala d’actes i el vestíbul. És doncs, aquesta l’efemèride que s’ha
celebrat habitualment com a moment de la fundació.
Aquest fet va tenir lloc, després de la moció al ple del 27 de març de 1980, que emplaçava a
crear una entitat que s’encarregués de preservar el patrimoni històric de Llívia. El 9
d’octubre es resolia l’expedient amb la presentació d’uns estatuts i finalment, el 7 d’octubre
de 1980 el ple municipal va constituir el Patronat del Museu Municipal de Llívia.
A partir d’aquí va ser important l’acció del secretari municipal Josep Vinyet, i també de
l’alcalde Valentí Surià, qui van cercar suport polític i financer de la Diputació i de la
Generalitat, per tal de poder reforma l’edifici i executar el projecte museogràfic, i d’altra
banda, documentar i restaurar el fons de la farmàcia.
El 12 de març de 1981 es van adjudicar les obres de reforma, i el 8 de novembre de 1981 es
va inaugurar el nou Museu Municipal de Llívia.
El fet pel quan hem d’atribuir la fundació del museu l’any 1980, en comptes del 1981 és
perquè el 1980 es crea jurídicament el museu. És un aspecte bàsic el qual el reconeix com a
institució, i permet desplegar les seves funcions.
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En un segon estadi, ja ve la reforma del museu de l’any 1981, que es realitza en compliment
de les funcions que té encomanades la institució, com són la preservació o la divulgació de la
seva col·lecció.
Programació de l’any 2020. D’abril a juny.
A grans trets la programació de l’any 2020 pretén consolidar la nova programació establerta
l’any 2019, modificant-ne i millorant-ne alguns dels seus aspectes, però que respecten
l’essència per la qual es van decidir programar. Continuem, doncs, amb el Cicle Iulia Libica
d’història i arqueologia, el Dia Internacional dels Museus, el Descobrir Llívia, els Debats
sobre la farmàcia actual, els tallers de plantes medicinals i les Jornades del Patrimoni.
Tanmateix canviem les temàtiques les quals tractem.
Cicle Iulia Libica: els gravats rupestres de Cerdanya. Del 8 a l’11 d’abril i Dia Internacional
dels museus, el 16 de maig.
És el cas del Cicle Iulia Libica d’Història i arqueologia. Enguany el Cicle es centra en
l’exposició Memòries de Pedres, els gravats rupestres de la Cerdanya i d’altres. És una
exposició produïda pel museu nord català de Ballestà, i el Servei Regional d’arqueologia
d’Occitània. Aquesta exposició recull la recerca realitzada des de l’any 2010 sobre els gravats
rupestres de Cerdanya, promoguts pel ministeri de cultura francès.
En aquesta exposició a Llívia, el museu municipal incorpora unes peces inèdites a l’exposició,
les quals no han estat mostrades a Ballestà. Presentem el corpus de pissarres gravades del
Castell de Llívia, on hi ha gravats jocs de taula, guerrers lluitant o fins i tot un gravat que
reprodueix el mateix castell. Les peces van ser trobades durant les excavacions
arqueològiques que van desenterrar el fossar del castell.
El Cicle el completaran dues xerrades que giren al voltant d’aquesta temàtica, una
presentada per Pierre Campmajor, i l’altra, per Joan Ferrer, especialistes ambdós en la
temàtica, les tardes del 10 i l’11 d’abril. El dia 10 s’inaugurarà l’exposició.
El cicle també comptarà amb els ja habituals tallers familiars d’arqueologia, de dimecres a
divendres, i també, amb la visita guiada pel patrimoni de Llívia, que s’efectuarà durant el
matí del dia 11.
Durant el dia internacional dels museus també es podrà visitar l’exposició, i Oriol Olesti
realitzarà una conferència a l’entorn del gravat dels triumvirs de Llívia, i la romanització de la
Cerdanya a través de la ciutat de Iulia Libica. Oferirem l’entrada al museu gratuïta fins a les
10 de la nit, tallers, visites guiades i un concert.

Gerard Cunill
Director Museu Municipal de Llívia
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COMBAT LASER TAG

Edat: a partir de 12 anys
Com participar: feu equips de màxim 5 persones
Us poden inscriure abans de diumenge a turisme@llivia.org o al 972896313 o bé el mateix dia
(si queden places lliures).
Podeu posar-vos un nom i/o anar disfressats.
OBSEQUI ALS/LES GUANYADORS/ES!
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Des de les 10.30h del matí hi haurà servei de transport per pujar fins el Castell.
Us animem a vestir-vos d’època. Podeu venir a veure els catàlegs al Museu
Municipal de Llívia i l’Ajuntament us subvencionarà 5€ del preu dels vestits.
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Agenda
abril – juny 2020

-8-11 d’abril, al museu municipal:
CANCEL·LAT
CICLE IULIA LIBICA: veure programa a l’interior pàg. 17
-10-11 d’abril, de 10.30h a 20.30h, al poliesportiu :
III LLIVIANTIC: Fira de brocanters i antiguitats
-17-20 d’abril:

CANCEL·LAT

PASQÜETES - Festa Major veure programa CANCEL·LAT
pàg. 18
-10 de maig, durant tot el dia:
CANCEL·LAT
VIII FESTA DEL CASTELL veure programa a l’interior
pàg.19
-16 de maig: DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
-17 de maig:
CANVI DE DATA A CONFIRMAR
FESTA DELS AVIS: missa, dinar i ball de tarda amb “Duet Stylette”
-6 i 8 de juny, al parc de St Guillem:
FIRA DE LA TRANSHUMÀNCIA:

demostració d’oficis antics, visites
guiades, tallers infantil, pujada acompanyant el bestiar a les Bulloses...

-21 de juny:
ST GUILLEM, patró de Llívia:

a les 12h: processó i sardanes amb Cobla
Ciutat Manresa i a les 18h: ball a la plaça Major amb “Orgue de Gats”

-23 de juny, a les 21h: REVETLLA DE SANT JOAN: sopar

i ball

-28 de juny, a les 23,30 h, a la plaça del Molí:
-REVETLLA DE SANT PERE: ball amb “Axis Duet”
Agenda susceptible a canvis a causa de la situació del COVID-19. www.Llivia.org
Voleu rebre la revista al vostre correu electrònic? Voleu escriure
un article? Voleu donar la vostra opinió?
Només cal que ens envieu un correu a turisme@llivia.org i ens feu arribar la
vostra sol.licitud

