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Horari d’atenció al públic: 

De dilluns a divendres, de 9 a 14 

hores. 

 

Horari d’atenció del Patronat 

de Turisme: 

De dimarts a divendres,  

de 9 a 13 hores, i de 15 a 18 hores 
 

Dissabtes, de 9 a 13 hores 

i de 16 a 19 hores 
 

Diumenges i festius  

de 9 a 13 hores 

Dilluns tancat 

TELÈFONS D’INTERÈS 
 
Ajuntament ........................972 896 011 
Patronat de Turisme ..........972 896 313 
Museu de Llívia..................972 896 313 
Museu de la Pagesia .........616 982 909 
 
CEIP Jaume I.....................972 896 224 
Llar d’infants ......................972 897 006 
 
Parròquia ...........................972 896 301 
 

 
Bombers de Llívia ..............972 896 280 
Consultori Mèdic ................972 146 213 
Ambulàncies ....................................061 
Sanitat respon....................902 111 444 
Hospital de Puigcerdà .......972 880 150 
Farmàcia Mercè Biel..........972 896 120 
 
Sorea (Aigües)...................972 880 948 
Fecsa-Endesa-Avaries ......800 760 706 
Repsol Butano ...................973 350 187 
Renfe Puigcerdà................972 880 165 
Alsina Graells.....................902 422 242 
Autobusos Teisa Girona ....972 200 275 
 
Consell Comarcal  
de la Cerdanya ..................972 884 884 
Serveis Socials  
Comarcals..........................972 141 313 
Oficina de Turisme 
de la Cerdanya ..................972 140 665 
Deixalleria ..........................972 880 182 
 

Emergències ...................112 
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Salutació de l’alcaldessa, 
 
 
Benvolguts vilatans, fa mesos que volíem fer una revista amb la 
qual us anirem informant de tots els esdeveniments esportius i 
culturals de la Nostra Vila, dels pressupostos, de les novetats 
urbanístiques.  En definitiva,  de tota l’actuació i gestió munici-
pal. Cal tenir en compte que la gran activitat diària no ens deixa 
gaire temps, però ja la tenim aquí! i volem que sigui la primera 
d’una sèrie de revistes municipals que apropin l’ajuntament a 
totes les cases de Llívia. 

Voldria aprofitar també per donar les gràcies a tota la gent que 
ara fa un any i mig va confiar amb nosaltres, els que vàreu fer 
possible que pogués ser l’alcaldessa del meu poble, acompa-
nyada d’un magnífic equip. Un equip de gent que treballa per fer 
de Llívia una Vila on tothom hi té cabuda. Una Vila per als més 
petits i per als més grans, per als de dia a dia i per als que ens 
acompanyen els caps de setmana. 

Si mirem el que era la gestió municipal uns anys endarrere tots 
hi veurem bonança pressupostària, però la realitat actual és una 
altra, ens trobem en uns temps de dificultats on l’actual conjun-
tura econòmica del país, i la nostra vila hi està inclosa, posa de 
manifest que hem d’anar tots a una. Per això us vull demanar 
sacrifici i confiança, per tal de sumar esforços. És per aquest 
motiu que us convido a que ens feu propostes, per que si cami-
nem tots junts, les opcions són més bones. 

 

Sílvia Orriols 

Alcaldessa de Llívia 
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Museu de la farmàcia de Llívia 
 
 
La farmàcia de Llívia, d’origen medieval, va ser tancada al pú-
blic l’any 1926. A la dècada dels 60 es va obrir com a  Museu i  
ara  fa 6 anys l’ajuntament va decidir tancar-la per redactar un 
projecte museogràfic molt més complert. Finalment, el passat 5 
de maig va tenir lloc la inauguració del Museu de la farmàcia de 
Llívia. 
El nou Museu dóna una empenta al motor econòmic de la vila i 
ofereix atractius turístics durant tot l’any. Tot això queda corro-
borat amb unes dades molt optimistes d’afluència de públic. 
El preu de l’entrada és de 3 euros i us recordem que els vilatans 
teniu l’entrada gratuïta. 
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Les dades: 
 

El pressupost total d’execució 
del nou Museu ha estat de 
748.135,44 €, els quals que-
den finançats  mitjançant con-
venis amb la Generalitat de 
Catalunya i amb la Diputació 
de Girona per valor de 
212.916 euros cada conveni 
(i repartits en quatre anuali-
tats). La part restant, amb un 
fons Feder. Actualment la Di-
putació ha fet efectiu dues 
anualitats i la resta l’assumeix 
l’ajuntament amb un crèdit 
amb Caixa Catalunya. 

Imatge de la porta del Museu 

Un parell de curiositats: 
 

La majoria de farmàcies de la 
època només tenien pots de 
color blanc, en canvi, la farmà-
cia de Llívia en tenia de color 
blau. 
A més, les herbes no només es 
guardaven en els pots sinó 
també en caixes. Es conserva 
una col·lecció de caixes renai-
xentistes amb retrats de sants i 
personatges, recipients del se-
gle XVI i XVIII. 

Sant Francesc  
d’Assís 
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El nou POUM 
 

Estem davant d’un esdeveniment important i transcendental pel 
futur de la nostra vila, la redacció del nou POUM (Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal). 

Un POUM és l’instrument d’ordenació urbanística integral del 
territori (tot el municipi) que defineix la utilització racional del ter-
ritori i el medi ambient conjuminant les necessitats de creixe-
ment amb la preservació dels recursos naturals i dels valors pai-
satgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la 
qualitat de vida de les generacions presents i futures. Però la 
seva aplicació depèn, per una banda, de la qualitat del pla (cal 
definir un planejament amb uns paràmetres i esquemes clars 
que facilitin la seva aplicació), del treball posterior dels tècnics 
municipals en la seva correcta aplicació i de la voluntat política 
de desenvolupar les propostes que el POUM incorpora. 

Per tot plegat creiem que és molt important la participació de 
tota la ciutadania i amb aquest esperit, i tot complint amb la nor-
mativa, hem obert des de mitjans de juliol el procés de participa-
ció de la població abans de l’aprovació inicial.  

El nou POUM 
conté la me-
mòria descrip-
tiva i justifica-
tiva de l’avanç 
del pla amb la 
i n f o r m a c i ó 
escrita i gràfica 
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Welcome Winter Llívia snow show 2012 
 
El proper 2 i 3 de novembre se celebrarà la segona edició 
d’aquest esdeveniment de promoció turística i esportiva del sec-
tor de la neu de les nostres contrades. L’Ajuntament de Llívia 
conjuntament amb el Club d’Esquí Llívia, com a organitzador, 
apostem per que Llívia esdevingui el punt de trobada dels 
amants de la neu i una plataforma de presentació i promoció de 
les empreses i marques del sector.  

Des de l’Ajuntament volem donar les gràcies als comerços, res-
taurants i hotels de la Vila que vàreu col·laborar a engegar 
aquest magnífic projecte i també volem agrair especialment a 
tots els voluntaris que desinteressadament féreu possible allò 
que semblava impossible. 

La veu de la Vila 
 
La participació ciutadana 
de la vila de Llívia en enti-
tats o associacions és es-
pecialment alta. 

Amb això podem compro-
var que l’associacionisme 
a Llívia és una realitat 
magnífica. Per aquest mo-
tiu volem sentir la vostra veu. Aquest és l’espai per a vosaltres, 
perquè ens expliqueu la vostra raó de ser, les vostres inquie-
tuds, els vostres projectes...  
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Apunts breusApunts breusApunts breusApunts breus    

El passat mes d’agost va tenir lloc la 
presentació del llibre de Valentí Sú-
ria, “Quan repicaven les campanes” 
a la sala municipal, amb una gran 
afluència de públic. 

El passat mes d’octubre vam tenir 
l’oportunitat de gaudir del concert 

que ens va oferir el Cor Transfron-
terer de la Cerdanya, concert inclòs 
dins del 31è Festival de Música de 

la vila de Llívia. 

La corporació municipal i els treballa-
dors de l’ajuntament volem manifes-
tar el nostre agraïment arran de les 
recents jubilacions de Josep Ribot i 
Manel Coch, adscrits a la Brigada 
municipal. 

Ha sortit a la venda el nou llibre 
de Josep Vinyet i Estebanell, 
“Museu Municipal de Llívia. Petita 
història d’un ambiciós projecte”. 


