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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 Llívia M. 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

Edita: Ajuntament de Llívia
www.llivia.org
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

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

Horari d’atenció del Patronat
de Turisme:
De dimarts a dissabte, de 10 a 20 h
Diumenges i festius, de 10 a 14 hores
Dilluns tancat
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6è Cross Popular Vila de Llívia
L’Ajuntament de Llívia organitza, com cada any, el 6è Cross Popular
Vila de Llívia que tindrà lloc el proper dissabte 24 d’agost.
Hi tenen cita totes les persones nascudes a partir de l’any 2005 i les
curses s’organitzen en diferents categories segons l’any de naixement.
La Cursa Mini, per als més petits, dóna la volta al Parc de Sant Guillem i es calcula un recorregut d’uns 600 metres aproximadament.
La Cursa Mitjana 1, que dóna dues voltes al Parc.
La Cursa Mitjana 2, que en base al circuit gran recorre una distància
de 3.450 metres.
I la Cursa Gran: d’un recorregut de 8.220 metres (veure mapa).
El període d’inscripcions finalitza el dia 22 d’agost i cal tenir en compte que està limitat el nombre de participants.
En l’edició de l’any anterior hi va haver un total de 210 corredors.
Per a més informació podeu passar per al Patronat de turisme de Llívia.
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Intervenció arqueològica
a Les Colomines
Aquest estiu s’està duent a terme una intervenció arqueològica en un
dels punts més emblemàtics de la nostra vila, al jaciment romà de
Les Colomines. Aquest jaciment, ubicat a l’entorn de l’església parroquial, atresora restes molt significatives de l’antiga ciutat romana de
Iulia Libica, que estava ubicada on avui tenim el casc antic del poble.
Després dels resultats de les campanyes d’excavació realitzades al
jaciment de Les Colomines entre els anys 1997 i 2003, i també, dins
la mateixa Llívia, als jaciments de l’Hort de la Rectoria i Cal Barrier, la
importància que va tenir Llívia en època romana ha quedat ben palesa. Aquestes dades s’afegeixen a les obtingudes pel Dr. Josep Padró
durant els anys setanta i vuitanta del segle passat a les excavacions
del Camí Ral, Cal Meranges, Cal Doctor i sobre tot al Carrer dels
Forns.
Avui ja no podem dubtar que Iulia Libica va tenir una entitat pròpiament urbana, encara que de moment en tinguem només una visió
parcial i no coneguem bé els seus límits.
Els vestigis romans que s’han trobat a Llívia documenten un període
històric que va des de final del segle I aC., al principi de l’època imperial romana amb l’emperador August, que és quan es va fundar la ciutat, fins al segle VI dC. S’han localitzat tot tipus d’estructures, com ara
habitacions, banys, mosaics, paviments, forns o canalitzacions, però
destaquen sobre tot per la seva grandària i significació les restes descobertes a Les Colomines.

Moneda de l’emperador August i fragment de d’estàtua
trobats a l’excavació de les
Colomines l’any 2001
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Imatge de
l’excavació de
l’any 2001

Restes del fòrum de la ciutat romana
Els estudis recents portats a terme en el marc del Master
d’Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica, per part de Jordi Guàrdia - l’arqueòleg
que va portar a terme les excavacions entre els anys 1997 i 2003 -,
han permès establir i desenvolupar la hipòtesi que a les Colomines
estem en presència de les restes del fòrum de la ciutat romana.
Aquest fòrum tindria un estructura arquitectònica amb una disposició i
unes dimensions que el farien molt semblant a altres fòrums de ciutats properes a la zona pirenaica, com per exemple al fòrum de Ruscino (l’actual Perpinyà).
No cal dir, que la validació d’aquest supòsit podria també posar en
evidència la continuïtat com a espai públic i religiós des d’època romana fins avui d’aquest indret de la vila de Llívia al peu del turó del
Castell.
La intervenció arqueològica d’enguany a Les Colomines es proposa, a
més de validar en el seu cas aquesta hipòtesi, fer una avaluació acurada de les seves potencialitats arqueològiques per tal de preparar
més endavant un pla d’actuació que permeti avançar en l’aprofitament
de tots els seus valors culturals, patrimonials i urbanístics.
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Prospeccions geofísiques amb georadar
La primera fase d’aquesta intervenció, que s’està portant a terme,
des de finals de juliol, és una prospecció geofísica que utilitza les
tècniques de georadar amb emissió de senyals electromagnètiques cap al subsòl mitjançant un aparell GEM2 de nova generació, que permet detectar i obtenir informació de les restes arqueològiques soterrades sense necessitat d’excavar-les.
A continuació, als mesos de setembre i octubre, segons el resultat
d’aquesta prospecció, es faran sondejos per documentar en alguns
punts les restes romanes prèviament localitzades, i comprovar els seu
estat de conservació i la potència del sediments arqueològics antics i
medievals. Al mateix temps es procedirà a la consolidació i adequació de les restes de la part del jaciment que en l’actualitat tenim ja visible i visitable.
L’actuació està promoguda per l’Ajuntament de Llívia, i és fruit de la
col·laboració amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el suport de la Diputació de Girona i
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

Zones on es van realitzar
les prospeccions
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La sala de l’Ajuntament, plena a vessar, durant la conferència del
passat 13 de juliol, “Llívia i els Pirineus en època romana. Resultats i
noves perspectives”, a càrrec d’Oriol Olesti, professor titular d’Història
antiga de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Caldera de biomassa al Poliesportiu
La Junta de Govern va aprovar el Plec de prescripcions tècniques i el
Plec de clàusules tècniques i administratives particulars per a la instal·lació d’una caldera de biomassa de 200kw al Fòrum de Llívia, mitjançant procediment de licitació obert i tramitació ordinària, amb altres
criteris d’adjudicació a més del preu.
El pressupost total de la licitació és de 96.488,23 € IVA inclòs.
La biomassa és un recurs energètic ecològic que agrupa tots aquells
materials de naturalesa orgànica i amb un origen biològic proper. Forma part de les energies renovables.
L’Ajuntament s’ha decantat, per tant, per la caldera de biomassa per
tal de millorar la qualificació de l’eficiència energètica del Poliesportiu,
ja que amb aquesta instal·lació es reduirà dràsticament les emissions
de CO2 i sobretot de la despesa econòmica: el preu del biocombustible és notablement inferior que el del gasoil.
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La veu de la Vila:
La penya barcelonista
La Penya Blaugrana de Llívia, és una associació
sense ànim de lucre, inscrita en la Generalitat de
Catalunya amb el número 45.989, i que es va fundar
al maig de l'any 2011.
Des del passat mes de febrer, i després de complir
amb tots els requisits del FC Barcelona, ara molt
més exigents que abans, la nostra Penya ha estat
reconeguda com Penya oficial del FC Barcelona, amb el número 2122, i té l'honor de ser la tercera Penya oficial de la Cerdanya després de la de Puigcerdà i
Bellver.
Els fins de l'associació PENYA BLAUGRANA DE LLÍVIA són:
Fomentar, coordinar i canalitzar l'amistat dels simpatitzants i socis del Futbol
Club Barcelona, així com transmetre i fomentar el sentit i els valors històrics del
barcelonisme i promoure l'esportivitat, la solidaritat, la democràcia, la catalanitat
i la universalitat.
Des del mes de juny, la nova seu de la Penya està en el restaurant Cal Rita
Porta, (C/ Foncitrana, 8) que sense cap cost ens ha cedit la part del bar, per
poder fer les nostres trobades, reunions i, com no, gaudir dels partits de futbol,
bàsquet o altres retransmissions del club.
Animem als simpatitzants del Barça, que es facin socis de la Penya, que des de
3 €, poden disposar del carnet oficial, i també tenir dret als sorteigs de les entrades dels partits.
Es pot recollir el formulari en el restaurant Cal Rita Porta, o en la Trattoria Lybica (C/ Estavar, 35).
També es pot descarregar des de la pàgina de Facebook (Penya Blaugrana de
Llívia), o sol·licitar-ho al correu electrònic: penyablaugranallivia@yahoo.es

Fe d’errates
L’anterior número de la revista municipal, corresponent al mes de juliol, en el reportatge sobre les Bulloses (pàgina 4) deia que aquests terrenys són “propietat de Llívia
i de la Diputació de Girona”. En realitat només són propietat de Llívia.
També en el mateix número de juliol, i a la pàgina 7, diu que la inversió total per a la
reparació dels carrers va estar de “35.000 euros”. Realment, la inversió va estar de
25.000 euros.
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Les pilones
convertides en art

AEC Llívia

Voleu una pilona que tingui
imatges del vostre establiment?
Ara és el moment!

En relació a la creació de la carrossa representació del Castell
de Llívia es convida als vilatans
a participar en la comparsa
d’acompanyament de la carrossa.

L’Ajuntament de Llívia subvenciona el 50% del cost de
pintar la pilona del davant del
vostre comerç amb els elements que vosaltres mateixos
trieu.

Es preveu utilitzar el vestuari
que es va emprar a la Festa del
Castell del mes de Maig i es
demana a aquelles persones
que en disposin i no vulguin participar a la rua, el prestin per
aquest dia.

El cost final de la pilona és de
33 euros més IVA.
L’Ajuntament ja té les pilones
que les representa: els pots de
la Farmàcia i el Festival de Música.

Qui es vulgui apuntar que
s’adreci al Patronat del Museu.
L’Associació d’Empresaris de
Llívia va acordar en l’última reunió donar suport a la I Campanya Solidària de Cerdanya
que proposa la Recollida
d’Aliments i Productes de Primera Necessitat. A Llívia es farà
els dies 10 i 11 d ‘agost.
Jaume Tuset
President de l’Associació
d’Empresaris i Comerciants de
Llívia

Animeu-vos!

Pilones de disseny al carrer Raval
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Entrevista a
Claudi Arimany
Quina ha estat la teva trajectòria dins del Festival de Música
de la Vila de Llívia?
El Festival de Llívia és el festival
que ha estat més fidel a mi i jo
amb ell. Tot es va iniciar quan el Sr. Vinyet em va brindar l’ocasió de
poder participar en el Festival, d’això ja fa 25 o 26 anys, i a partir
d’aleshores he participat cada any!
M’omple d’alegria, també, el fet de pensar que va ser a Llívia on va
tenir lloc el meu primer concert juntament amb el meu Mestre, en J.P.
Rampal.
És per aquests motius que és el Festival que més m’estimo. A més,
és un repte per mi el fet de ser, en l’actualitat, el Director Artístic.

Com definiries el programa del Festival d’enguany?
És un programa variat, basat en grups, quartets i importants solistes.
Es tracta d’un repertori que faltava en el Festival, com per exemple el
Quintet per a clarinet i quartet de corda, de Mozart, que ens oferiran
l’Slovenia String Quartet i Darko Brlek, al clarinet; la Simfonia Concertante em Mi bemoll major, també de Mozart, i la Simfonia núm. 5 en Si
bemoll de F. Schubert dins del programa del primer concert,
l’Orquestra Camera Musicae.
I les obres que ens oferiran formacions com el Quartet Borodin, amb
una gran trajectòria musical per tota Europa.

Quant al concert núm. 2, del Quartet de guitarres de Mónaco
(AIGHETTA QUARTETT), què destacaries del programa que
ens oferiran?
L’Aigheta Quartett ens oferiran uns bonics arranjaments per a guitarra
d’obres d’autors tan coneguts com Vivaldi, Bach i Bizet. La guitarra:
un instrument tan nostre!
Aquest concert val la pena, ja que el programa serà amè i distret.
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Què destacaries com a especial
dins del concert núm. 4, del 16
d’agost, en el qual hi prens part?
El Quartet Borodin és una agrupació
molt coneguda pels melòmans, ja que
és un dels més antics que actualment
existeixen, justament fa dos anys que
va morir l’últim membre de la formació
inicial.
Recordo un concert que faig fer amb
ells a Amsterdam, que mentre esperava
al vestíbul vaig veure un IMMENS quadre d’aquest quartet. Això em demostrava la extraordinària trajectòria d’aquesta
formació.
És de destacar del programa el Quintet
en Si bemoll per a flauta i quartet de
corda, arranjament fet per Mozart mateix d’una serenata que era per a 13
instruments.

Quin concert escolliries per algú
que només pot assistir a un únic
concert?
Al meu (rialles). Bromes a part, TOTS
els concerts són interessants, el primer,
perquè és amb orquestra, o el cinquè,
pel clarinet solista.
Des d’un punt de vista general, només
desitjaria que l’actual crisi que pateix el país i aquesta baixada forçada de pressupost del Festival, no faci minvar l’afluència de públic.
Per finalitzar, vull agrair la confiança dipositada en mi per fer de Director artístic del Festival de Música, i que tinc ganes de continuar
col·laborant amb vosaltres en el que faci falta, tot i sabent que el Sr.
Vinyet va deixar el llistó molt alt.
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Agenda agost 2013
• Dijous 1 d’agost, s’obre el període d’inscripció del 6è Cross Popular Vila de
Llívia, al Patronat de turisme de Llívia.
• Divendres 2 d’agost
• 18 h Sardanes, amb la Cobla infantil de Blanes, davant de l’església
• 20 h Missa Solemne a l’església parroquial, per la Diada de la Mare de
Déu dels Àngels
• 22 h Cinema a la fresca amb la pel·lícula “Lo imposible” a la pl. Major
• Dissabte 3 d’agost
• 21 h Gran festa 0,0, dos DJS fins a la matinada, a la piscina municipal
• Dimarts 6 d’agost i fins el dia 16 d’agost, exposició de fotografies de Joan
Marquès, a la Sala d’actes de l’Ajuntament. Horari de 10 a 20 h.
• Dijous 8 d’agost
• 22h Concert del Festival de Música amb Orquestra “Camera Musicae”
• 22 h Ball a la plaça Major amb Cafè Trio
• Dissabte 10 d’agost, a les 22 h, Concert del Festival de Música amb
“Aiguetta” Quartet de guitarres de Mónaco
• Diumenge 11 d’agost, a les 22 h, Cafè-teatre a la plaça Major amb el grup
Torb, amb l’obra l’Obaga
• Dimarts 13 d’agost, a les 22 h, Concert del Festival de Música amb
l’Orquestra de cambra “I Musici di Vivaldi”
• Dijous 15 d’agost, durant tot el dia i a les escoles:
• Concurs de rams de flors de muntanya
• Fira artesana
• Divendres 16 d’agost, a les 22 h, Concert del Festival de Música amb Quartet
Boridin i Claudi Arimany (flauta)
• Dissabte 16 d’agost i fins el dia 24 d’agost, exposició de fotografies de Manolo Maristany, a la Sala d’actes de l’Ajuntament. Horari de 10 a 20 h.
• Diumenge 18 d’agost, a les 22 h, Concert del Festival de Música amb Slovenia String Quartet
• Dimecres 21 d’agost, a les 22 h, Concert del Festival de Música amb Tango
Passione
• Dijous 22 d’agost, a les 22 h, Ball a la plaça Major
• Dissabte 24 d’agost
• de les 10.30 a les 14 h, 6è Cross Popular Vila de Llívia, al Parc de Sant
Guillem
• 17 h Festa de l’escuma per als nens, a la piscina municipal
• Diumenge 25 d’agost, a les 22 h, ball a la plaça Major
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