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del concurs de fotografia Esteve Sais

Fotografia guanyadora del 2019 



2

Telèfons d’interès

Ajuntament 972896011 
Museu Municipal 972896313
Oficina de turisme 972896313
Consultori mèdic 972146213
Farmàcia Vidal 972146204
Escola Jaume I 972896224
Llar d’infants 972897006
Parròquia 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 (a porta tancada): 

De dilluns a divendres, de 8h a 14h
Horari del Museu Municipal: 

Fins el 15 de juliol: de dimarts a dissabte, de 8 a 15h
Del 18 al 31 de juliol: de dimecres a diumenge de 9h a 18h

Agost i setembre: obert cada dia de 10h a 19h

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

1r Concurs de cartells del III Festival de Màgia
En la primera edició d’aquest concurs van participar 10 persones de totes les edats amb
propostes molt interessants. El vot de la ciutadania es va declinar amb un 38,7% pel cartell
de “FlordeCactus1”, que correspon a Cristina Colet i que va guanyar 100€.

Volem agrair a tots ells i 
elles la seva participació!

Si t’ho has perdut…
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ACCIONS DE GOVERN

Des de l’entrada a l’estat d’alarma el passat 13 de Març, la situació ha variat a tots els nivells
i per tal de poder afrontar-la de la millor manera, l’Ajuntament va optar per tirar endavant
una sèrie de mesures amb la intenció de reduir l’impacte de la crisis sanitària i econòmica
sobre els habitants de la vila.
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Vila de Llívia

Les accions que s’han anat tirant endavant tenien la intenció d’actuar a tots els nivells, tals
com:

- Repartiment porta a porta de mascaretes per tots els habitants de la vila.
- Repartiment de pantalles protectores de plàstic i sabó desinfectant a tots els comerços
- Repartiment de les targetes menjador del Consell comarcal.
- Assistència a persones amb dificultats per a realitzar compres o gestions de primera

necessitat.
- Repartiment d’aliments cedits per diferents negocis de la vila.
- Eliminació o Ajornament d’impostos com: IBI, Impostos de vehicles, d’escombraries, dels

preus públics dels guals o el rebut d’aigua mentre durés l’estat d’alarma.
- No cobrament dels lloguers d’espais públics en concessions.
- No cobrament de les quotes de la guarderia municipal.
- Repartiment de targetes menjador subvencionades 100% per l’ajuntament a totes

aquelles persones que aquesta crisi sanitària, havia deixat en una situació vulnerable.
- Repartiment de petites tasques a diversos negocis de Llívia, amb la intenció de reactivar

l’economia i ajudar a generar llocs de treball a les empreses de la nostre vila.

Aquestes són algunes de les accions puntuals que el consorci ha adoptar, però a banda
d’això, les oficines han estat en funcionament durant tot l’estat d’alarma, primer mitjançant
el teletreball i posteriorment amb la incorporació esglaonada de cada un dels departaments
fins a l’estat actual, de quasi plena normalitat.

A part d’això, l’ajuntament vol agrair a Protofy i en concret a l’Ignasi Plaza Alvaro, tot l’esforç
dut a terme per tal de reduir l’impacte del virus a reu del món i reduir la saturació dels
hospitals mitjançant el respirador autònom Oxygen.
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L’escola
LA TORNADA A L’ESCOLA

Som les i els alumnes de 6è de l’escola Jaume I de Llívia. Després d’estar confinats a casa
durant dos mesos i mig vam poder tornar a l’escola. El dia assenyalat va ser el passat
dimarts 2 de juny. La Natàlia, la directora del cole, ens va dir que podíem anar a l’escola els
dimarts i els divendres de les tres últimes setmanes del curs. No era obligatori anar, només
voluntari.

Així que el dia 2 ens vam presentar a l’escola a les 9 del matí amb les mascaretes i una mica
nerviosos i nervioses, però amb ganes de retrobar-nos. Vam anar gairebé tots els nens i
nenes de la classe. En total som 9. La Montse, una mestra, ens va fer netejar les mans amb
gel hidroalcohòlic i en Jordi, el nostre mestre, ens va dir que anéssim al porxo de l’escola.
Allà asseguts en cercle, amb la distància de seguretat, ens vam poder treure les mascaretes i
el mestre ens va començar a fer unes preguntes:

QUINA HA ESTAT LA TEVA EXPERIÈNCIA?
QUÈ EN PENSES D’AQUESTA SITUACIÓ?
QUINS HAN ESTAT ELS TEUS PENSAMENTS?
QUINES EMOCIONS HAS VISCUT?
COM T’HA AFECTAT?
HAS TINGUT POR? HAS TINGUT UNA PREOCUPACIÓ EXCESSIVA? MALSONS? INSEGURETAT?
HIPERACTIVITAT? PASSIVITAT? CANVIS D’HUMOR? HAS TINGUT MOLTA O POCA GANA?

Un per un vam anar explicant les nostres experiències, explicant com ho havíem viscut.
Després de la xerrada vam poder jugar una estona al pati, que era el que teníem més ganes
de fer!!

Un altre dia vam pensar les coses bones que podíem treure de tota aquesta experiència tan
negativa que estem vivint. I en van sortir unes quantes: estar amb la família, fer noves
receptes de menjar, practicar música, l’aire i les aigües de la Terra estaven molt millor, els
animals havien recuperat el seu territori...

La resta del temps a l’escola la vam dedicar a fer una part de les tasques telemàtiques que el
nostre mestre ens enviava per correu electrònic, corregint-les i aprofitant per demanar
dubtes.

Revista d’informació municipal · Juliol – setembre 2020
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Vila de Llívia

L’últim dia del curs, el dia 19 de juny, vam poder fer el comiat a l’escola. Al setembre les
nenes i els nens de 6è anirem a fer l’ESO. La majoria anirem a l’institut Pere Borrell i altres al
Vedruna. La majoria de nosaltres hem passat 9 anys en aquesta escola i tenim molts bons
records.

Al porxo, amb uns quants nens i nenes d’infantil i unes quantes mestres com a espectadors,
vam llegir un escrit que havíem fet, recordant els bons moments que hem passat a l’escola i
què esperem del pas a l’ESO. Els escrits van ser aquests:

“Aquest any a 6è ha sigut divertit i diferent. Només he estat un any en aquesta escola. Per
mi ha sigut diferent perquè altres anys a 5è teníem 3 aules de 36 nens cada una. En canvi
aquí a Llívia érem 9. M’ho he passat mol bé.

“A l’institut no espero res. Tinc molta por perquè no sé res”. (Lara Pubill Schiavoni).

“Hola. Jo em quedo de l’escola moltes coses. Vull agrair a tots els profes que he tingut que
m’han ensenyat: a infantil, l’Esther Rubio; a cicle inicial, l’Elisenda i la Mireia; a cicle mitjà, la
Montse i la Sílvia; i a cicle superior l’Elisenda i el Jordi. També vull agrair als profes de
llengües, l’Abi i la Raquel. I d’educació física, l’Isa.

“Jo crec que a l’institut m’anirà bé. Gràcies a tots i a totes!!”. (Gerard Aguilera Ortega)

“Aquests 5 anys m’ho he passat molt bé! Sílvia, amb tu m’ho he passat genial; Natàlia, amb
tu m’ho he passat súper bé amb les classes que hem fet. Gràcies. Eli, amb tu m’ho he passat
bé sent la teva secretària. Jordi aquests dos anys m’ho he passat molt bé i ens has preparat
molt bé per l’institut.

“A l’institut segur que ens anirà molt bé!” (Marta Bober Vila).

“Gràcies a tots els profes per ajudar-me i gràcies a l’Esther Rubio per fer-nos divertir molt de
petits.

“Espero fer molts amics a l’institut i treure bones notes”. (Lucía Aguilera Ortega).

“El que millor m’ha passat en aquesta escola és haver-me fet amiga de la Luisa. També
donar les gràcies a alguns profes que he tingut. Com l’Esther que la van tindre a P3, P4 i P5.
O la Eli que vam tenir a 1r i a 5è. Al Jordi, sobretot, perquè ell ens prepara per l’institut. I
encara més profes...

“A l’institut no sé que em trobaré. Tinc una mica de por. Espero que em vagi be”. (Martina
Torrent Bragulat).

“Moltes gràcies a tots els professors que m’han donat classe per ajudar-me sempre.
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“Espero que em vagi molt bé a l’institut”. (Maria Fabra Fernàndez).

“A mi m’han agradat molt tots els professors que he tingut. Clarament m’han agradat més
unes assignatures que d’altres. Finalment, us dic que no tinc res més a dir perquè el que
m’ha agradat més de l’escola sou vosaltres!!!

“Això d’anar a l’institut en fa sentir gran. Ja no em fa tanta por. Espero ser una bona
estudiant i treure bones notes durant els 4 anys. També espero tenir uns bons professors
com vosaltres. Gràcies!!!” (Èlia Bragulat Gòdia).

Després ens van regalar una orla molt maca i un pen. I amb salutacions amb els colzes,
sense petons ni abraçades, ens vam acomiadar de l’escola.

A reveure!!

Llívia, 19 de juny de 2020

Les nenes i els nens de 6è de l’escola Jaume I

Nens i nenes de 6è quan feien P4

Revista d’informació municipal · Juliol – setembre 2020
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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.

SPIRANTHES AESTIVALIS

La Spiranthes aestivalis (POIR.) RICH. (1817), dita també abellera d’estiu, és una planta de la
família de les orquídies (Orchidaceae), nadiua del nord del Mediterrani. A Cerdanya tendeix
a florir més aviat cap a l’estiu, entre els mesos de juny i agost.

Forma una inflorescència molt característica, ja que les flors surten sobre la tija i van girant
en forma espiral, d’aquí el seu nom. Són entre blanquinoses i groguenques i força petites.

És una espècie catalogada de vulnerable a Catalunya i a França es troba protegida. A la
Cerdanya la trobem en molt pocs llocs: a Meranges, a Oceja i al límit entre Llívia i Estavar.

La seva presència indica que l’aigua que hi ha per la zona és d’una gran puresa, ja que no
suporta gens ni mica la contaminació de cap mena. El seu hàbitat són prats humits i
aiguamolls, per sota dels 1.600 m.

La planta és un geòfit, és a dir, una planta amb estructures perdurables que passa l'estació
desfavorable sota terra. Forma una roseta basal amb unes poques fulles imbricades sobre
les petites espigues d’on surten unes flors diminutes, d’uns 6 mm. Els seus fruits es
dispersen per l’acció del vent, però la fecundació la realitzen els insectes. Les flors són
hermafrodites.

Creix a plena llum, però suporta l’ombra. El que no tolera són les gelades tardanes ni les
temperatures extremes.

Spiranthes aestivalis

Etimològicament, Spiranthes prové del grec:
espiral; l’epítet aestivalis prové del llatí: estiu,
per l’època en què floreix.

És una flor molt rara i sensible i és molt fàcil
pertorbar el seu hàbitat, per la qual cosa es
troba molt amenaçada.

Enric Quílez i Castro
President del Grup de Recerca de Cerdanya
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Proposta ruta 11 :
Llívia – Corriols del Castell

Per gentilesa aparthotel Les Corts

Coneixes els principals  corriols que hi ha a la zona del Castell ?

El cim del Puig de Llívia, on es troba el castell, te una alçada de 1.358 m per tant l’ascens des 
de la base es d’uns 100 metres positius aproximadament. 

Tenim diferents possibilitats per pujar-hi, una circular a modus de mirador a la part principal 
i un corriol obert fa poc i que va paral·lel al Rec d’Estauja. 

Revista d’informació municipal · Juliol – setembre 2020
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1 - La pista: La principal via d’accés per pujar es la pista, surt del camí d’Estauja o d’Estavar
just passada la cantera que deixem a l’esquerra. Es una pista ampla i fàcil, puja de manera
constant fins a la part principal del Castell. Pel camí podem veure diferents trams de la
muralla i unes vistes incomparables de Llívia i de la de Cerdanya . També podem fer una
variant sortint del pàrquing de l’església de la Mare de Déu dels Àngels - 1.1- però en aquest
cas, el corriol que trobem fins arribar a la pista es més dificultós.

2 - Corriol Nord: Pujada de dificultat mitja, surt del mateix punt que la pista, però  per dins 
del bosc tot zigzaguejant. A meitat de camí trobem la típica cabana dels pastors. Potser el 
tram més dificultós son el últims metres abans d’arribar el cim encara que tampoc presenta 
una dificultat elevada.  

Vila de Llívia
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3 - Corriol d’Estavar: Surt de l’àrea de pícnic que hi ha just a l’entrar a Llívia per a la ctra
d’Estavar. Corriol ben dret pel mig del bocs que ens porta a la pista principal en un no res.
Just abans d’arribar trobem les runes d’una part del Castell. Molt utilitzat per corredors de
muntanya per fer entrenaments en pujada. Fan falta unes bones cames!!!

4 - Corriol del rec d’Estahuja: Bonic i salvatge corriol obert fa poc que voreja el riu i que ens
porta des de l’àrea de pícnic de l’entrada de Llívia per Estavar fins al camí d’Estauja tot just
on comença el corriol nord. Va tant a ran del riu que si ha plogut amb força pot haver-hi
alguna zona inundada. Hi ha algun petit tram dificultós i entremig podem trobar un corriol
de pujada que comunica amb el corriol d’Estavar.

5 - Circular al Castell: Res millor que fer aquesta petita circular sobre una tarima de fusta a
tot el perímetre de la zona principal del Castell i contemplar les seves runes i el paisatge que
si hi veu. Tot un mirador de la plana de la Cerdanya amb la Tossa i el Cadí al fons, la zona del
Carlit, Cambre d’Aze, el Puigmal…. En definitiva una espectacular vista de 360 º
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Vila de Llívia

CLUB ESQUÍ LLÍVIA

Arriba el Juny, i és hora de fer balanç de la temporada. Una temporada estranya, que va
acabar d’una manera sobtada. Però que no ens ha de fer oblidar els grans resultats
obtinguts per aquesta gran família que és el Club Esquí Llívia. El club de casa nostre. El club
dels nostres Lliviencs. Precisament, la vessant social és la que més afectada s’ha vist, ja que
no em pogut fer diverses activitats com el dinar social, o la festa de carnestoltes amb totes
les entregues de premis. La passió per aquest esport és el que uneix petits i grans dins
d’aquest club multidisciplinar i de ben segur que tots ja tenim ganes que arribi la propera
temporada i tornar-nos a retrobar fent allò que més ens agrada. En quan al àmbit de la
competició, tot i no haver-se pogut realitzar les finals de Catalunya ni d’Espanya el club ha
acabat en 4arta posició en la classificació Catalana de clubs i en un 3er lloc a nivell estatal. A
més, dos corredors han participat a la Borrufa, competició internacional celebrada a
Andorra i fins a 8 corredors han anat a les fases de Copa Espanya d’esquí Alpí d’U14 i U16.
En quan a la secció de Freesky també tanquem la temporada amb un bon regust, ja que vam
obtenir bons resultats a la prova celebrada a Arinsal. Molts podis i bons resultats, però
també caigudes, patiment, i alguna que altre lesió. Així és aquest esport. Moltes hores
d’entrenament, molts nervis, molt sacrifici, i només d’en quan a en quan alguna victòria. És
per això la importància del dia a dia, de gaudir de cada entrenament, de cada amistat, de
cada aprenentatge. La victòria no es troba a l’arribada, està durant el camí.
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El Karate és una art marcial que es va desenvolupar a l’illa 
d’Okinawa (Japó) com a sistema de defensa personal, on són 
permesos tot tipus de cops de peu i mà, genoll i colze, luxacions, 
escanyaments, projeccions... La paraula karate es composa de dues 
paraules, kara (que vol dir buida) i te (que vol dir mà), per tant és un 
art marcial que es practica sense cap tipus d’arma, a mà buida.

CLUB KARATE LLÍVIA-PUIGCERDÀ

Amb el temps una part del karate ha esdevingut un esport, on no tot el que s’aprèn està 
permès utilitzar-ho. D’aquesta manera es prioritza la integritat física dels competidors.

La pràctica del karate aporta molts beneficis per a la salut física i mental, dota d’equilibri, 
disciplina, augmenta l’autoestima i la seguretat en un mateix, socialitza, millora 
l’autocontrol, ensenya respecte... Un dels objectius del karate és formar millors persones 
per poder tenir una millor societat.

El Club Karate Llívia-Puigcerdà (CKLP) va ser fundat l’any 2014 pel seu actual president, el 
sensei (mestre) Raül Martínez, tot i que des de l’any 2010 ja impartia classes a la comarca. 
Des d'aleshores s’ha convertit en una activitat practicada per un nombre important de nens 
i nenes, i ha esdevingut una activitat quotidiana per a moltes famílies.

El Sensei Raül es va iniciar en el karate l’any 1987 i ha practicat diversos estils com Ken Kyu
Kai, Shotokan i el que actualment ensenya, Shito Ryu. Els diferents estils de karate tenen 
algunes diferències entre sí, però també tenen moltíssimes similituds. 
El CKLP està afiliat a la Federació Catalana de Karate (FCK), la Real Federación Española de 
Karate (RFEK) i a la Traditional Karate-Do Federation International (TKFI).

Actualment el club compte amb més de 80 socis, que tenen des de 5 fins a més de 60 anys 
d’edat, cosa que demostra que el karate pot ser practicat per persones de totes les edats, 
independentment de la seva forma física.
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Vila de Llívia

Des de la seva creació el CKLP ha participat en diferents campionats, cursos de formació,
seminaris, colònies... Els desplaçaments dins del territori català són relativament freqüents
(Sabadell, Cervelló, La Seu d’Urgell, St. Feliu de Guíxols, Lloret de Mar...), però també ho són
fora, com per exemple a Alfaro (La Rioja), Santa Pola (Alacant) o Corella (Navarra). El club
també ha participat en esdeveniments de caràcter internacional organitzats a Andorra,
Lucerna (Suïssa), Roma (Itàlia) i Oregon (Estats Units).

D’entre els resultats esportius més rellevants cal destacar:
- Campionat Internacional World Union Karate Organization (WUKO), Lloret de Mar (2016):

1r classificat en combat
2n classificat en kata

- VIII Campionat Internacional Traditional Karate-Do Federation International (TKFI), La Seu
d’Urgell (2016):

3r classificat en kata
- Campionat d’Europa World Traditional Okinawa Karate Federation (WTOKF), Roma (Itàlia)
(2018):

2n i 3r classificats en kata
- Campionat de Catalunya, Lloret de Mar (2019):

3r classificat en kata
3r classificat en combat

El club també ha organitzat, en col·laboració amb l’Ajuntament de Llívia i amb la Federació
Catalana de Karate, els Campionats de Catalunya de Clubs dels anys 2017 i 2018, que es van
dur a terme al poliesportiu Fòrum de Llívia.
Un altre esdeveniment importantíssim organitzat pel club és el campionat anual que també
s’organitza a Llívia, i del que ja hem arribat a la 8a edició. Malauradament, a causa de la
situació sanitària actual, la 9a edició haurà d’esperar fins l’any vinent.

Serveixi aquest escrit com agraïment als ajuntaments de Llívia i Puigcerdà, però sobre tot
com agraïment als petits treballadors i comerços de la comarca, als pares, mares i alumnes,
que amb el seu esforç i la seva col·laboració fan possible que el club pugui dur a terme
infinitat d’activitats arreu del món, representant i donant a conèixer el nostres municipis. A
tots ells, moltíssimes gràcies.

Raül Martínez
President Club Karate Llívia-Puigcerdà
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Mesures per a la prevenció de la covid 19 per al museu  i activitats 
d’estiu. 

El Museu Muncipal de Llívia va haver de tancar el 13 de març de 2020 pel decret
SLT/720/2020, de 13 de març, de mesures addicionals per a la prevenció i el control de la
infecció pel SARS-CoV-2. El dia següent, dissabte, s’imposava l’estat d’alarma i les mesures
de confinament de la població. El museu ha estat tancat 3 mesos i 2 dies. Durant el mes de
maig vàrem estar realitzant un protocol de seguretat i d’higiene que ara ja s’està implantant
al museu després de la obertura, el passat 15 de juny. L’objectiu es garantir una obertura
amb seguretat i amb totes les garanties sanitàries, per al públic, els treballadors i els béns de
la col·lecció del museu. Podeu consultar el resum del protocol de seguretat i higiene complet
a la web de l’Ajuntament, a l’apartat del museu.

El museu durant el confinament també ha treballat el seu programa digital, amb la
dinamització de les xarxes socials, i la difusió de la col·lecció, i un programa digital a 5 anys
vista, per avançar en aquest camp, el qual, encara ens hi estem introduint. Una de les
accions més immediates, i clau, per aquest programa, és la creació de la nova web, que a
més de l’habitual informació de servei, tindrà un important apartat de difusió, on per
exemple, es publicarà la col·lecció, i també un apartat de venda online. La web estarà a punt
a partir del juliol.

Enguany, també, s’acabarà el pla estratègic del museu, a partir del setembre, que ajudarà a
enfocar millor la nova situació derivada del covid19. Enguany també es treballa el programa
educatiu del museu, que estarà disponible per al curs vinent, i que oferirà eines per a les
escoles, relacionada amb el museu.

Finalment, les activitats d’abril a juny han estat anul·lades, i les d’estiu començaran el 4 de
juliol, amb els visites guiades, que s’allargaran fins a l’octubre. També es realitzaran els
tallers de plantes medicinals, i el Cicle Debats, a partir del setembre, i amb tota probabilitat a
l’octubre inaugurarem l’exposició sobre els gravats de Cerdanya, prevista inicialment pel
mes d’abril passat.

Gerard Cunill
Director Museu Municipal de Llívia

MUSEU MUNICIPAL
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EXCURSIÓ
Bac de Llívia

(Bulloses)

Diumenges 19 i 26 de juliol
Dissabtes 1, 8, 15 i 22 
d’agost

18

CAL RESERVA PRÈVIA

Us proposem conèixer un 
territori de boscos i llacs al 
peu del Carlit. 
Itinerari circular de 2h 30m
apte per a tothom. Cal portar 
bon calçat i aigua i es 
recomana portar pícnic.

Lloc de trobada
Benzinera de Llívia a les 9h

Preu
18€ adults
12€ nens de 6 a 13 anys
(inclou telecadira Font-Romeu)

Informació i reserves
Museu municipal de Llívia
Telf. 972 896 313

www.Llivia.org
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Agenda
juliol-setembre 2020

Agenda susceptible a canvis a causa de la situació de la COVID-19 ·   www.Llivia.org

-4, 11, 18 i 25 de juliol, a la sala teatre del poliesportiu Fòrum:
III FESTIVAL DE MÀGIA: veure programa a l’interior pàg. 17

-4, 11, 18, 25 i 31 de juliol, a les 10h al museu municipal:

VISITES GUIADES “LES 5 ICONES DE LLÍVIA”

-19 i 26 de juliol i 1,8,15 i 22 d’agost:
EXCURSIONS GUIADES AL BAC DE Llívia (BULLOSES): veure programa
a l’interior pàg. 18

-15 d’agost, al Fòrum de Llívia:
38è CONCURS DE RAMS DE FLORS DE MUNTANYA i 5è CONCURS
FOTOGRAFIA DE FLORA DE CERDANYA · Esteve Sais ·
veure programa a l’interior pàg. 19

-1, 8, 15, 22 i 29 d’agost, al museu municipal:
TALLER DE PLANTES MEDICINALS

-2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30 d’agost i 5, 12, 19 i 26 de setembre, a
les 10h al museu municipal: VISITES GUIADES a concretar

-Agost, a l’Església Nostra Senyora dels Àngels:
FESTIVAL DE MÚSICA DE CERDANYA

-Setembre, al museu municipal: CICLES DEBATS

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


