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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

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Horari d’atenció del Patronat
del Museu municipal:

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

de dimarts a divendres:
de 10 a 20 h (1a quinzena setembre)
de 10 a 18 h (2a quinzena setembre)
Dissabtes i festius, de 10 a 20 h
Diumenges, de 10 a 14 hores
Dilluns tancat
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Gran Festa de fi de l’Esplai
Els monitors i els nens que han participat a l’Esplai han acomiadat
l’estiu amb una gran festa: sopar, jocs de nit, i acampada.
L’equip de monitors ha treballat conjuntament per oferir als nens activitats culturals, esportives i socials durant els mesos de juliol i agost,
dins de les quals destaquen les sortides a les piscines d’Err, a Bellver
de Cerdanya i a Barcelona, on van visitar l’Aquàrium.
L’Ajuntament de Llívia agraeix la confiança de les famílies que han
participat en aquestes activitats d’estiu i a més destaca la professionalitat i dedicació de tot l’equip de monitors, que han contribuït a
l’èxit d’aquesta.

Foto dels monitors de l’Esplai 2013

Per una altra banda, l’Ajuntament informa a les famílies dels nens
que han participat a l’Esplai, que poden passar pel Patronat del Museu municipal a recollir la roba de recanvi que es van quedar a
les aules.
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L’agost en imatges!
32è Festival de Música Vila de Llívia

L’Orquestra “Camera Musicae” va donar el tret de
sortida del Festival de
Música

El quartet de guitarres de
Mónaco “Aighetta” van explotar les qualitats sonores
de la guitarra interpretant
temes propis i obres de
Bach, Vivaldi i Bizet arranjades per ells mateixos.

El so del flautí de JeanLouis Beaumadier, acompanyat per l’orquestra de
cambra “I Musici di Vivaldi”
va captivar el públic.
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Joana Ortega, Vicepresidenta del Govern, va gaudir dels
concerts del Festival
de Llívia, juntament
amb Claudi Arimany.

L’Slovenia String
Quartet i el clarinetista
Darko Brlek van deleitar el públic més melòman.

I la passió
del “Tango
Passione”
amb un dels
millors bandoneistes del
moment, va
clausurar el
Festival de
Música
d’enguany.
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Excursions guiades al Bac de Llívia
La Regidoria de Cultura ha promogut la divulgació d’aquesta zona
mitjançant visita guiada, durant els mesos de juliol i agost. El Bac de
Llívia és un territori de boscos i llacs, propietat de Llívia, al peu del
Carlit. Gràcies a les explicacions del guia de
muntanya, Carles Servitje, un total de 94 excursionistes han tingut
l’oportunitat de conèixer
aquest territori i la seva
història, fent un itinerari
circular d’unes dues
hores de marxa, on
s’han visitat fins a 5
llacs d’alta muntanya,
amagats dins de magnífics boscos.

Visites guiades a la Vila
L’Ajuntament de Llívia ha duplicat l’oferta de visites guiades que ofereix per donar resposta a
la demanda del mes d’agost: al Castell de Llívia, a la vila i, com a novetat d’enguany, una
passejada a les Fonts del Ferro i del Sofre, i
tres barraques de pastor que es poden descobrir durant aquest trajecte.
Aquest estiu, un total de 90 persones han gaudit
d’aquestes visites guiades.
Aquestes visites i passejades es continuen oferint durant tots els mesos de l’any, dins del cap
de setmana, o en qualsevol altre moment sempre que hi hagi un mínim de persones.
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6è Cross Popular Vila de Llívia
El passat dissabte 24 d'agost es va dur a terme la 6a edició del Cross
Popular Vila de Llívia.
L'Ajuntament de Llívia, amb la col·laboració del Club d'Esquí Llívia,
del Club de Bàsquet Llívia, de Futsal Llívia, de l'ASCULL i de l'AMPA
va celebrar el Cross.
La prova es va desenvolupar amb més de 400 participants.
Les fotos de la cursa es poden veure a
la web http://presidenciaesquillivia.blogspot.com.es
I els resultats de les diferents classificacions a la web
www.albecam.com

Concurs de rams de flors de
muntanya
Aquí tenim dues mostres dels rams que es
van presentar en el concurs.
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Exposicions de fotografia i pintures a l’oli
La sala d’actes de l’Ajuntament de
Llívia ha estat l’espai triat per tres
artistes per exposar les seves
obres:
Del 6 al 16 d’agost, Joan Marqués
va exposar les fotos del seu “Viatge
al túnel del temps”, d’una gran experiència viscuda a la Índia.
Del 17 al 24 d’agost es va poder
veure l’exposició d’Ermites de Cerdanya, de Manolo Maristany, sob r e l ’ a r q u it ec t u r a r e l ig io s a
d’aquesta zona.
I a partir del 25 d’agost i fins el 23
de setembre es poden veure les
pintures a l’oli Lourdes Roca.

Els més venuts
Juntament amb els imans, la
“Petita història de Llívia” de Ricard Lobo, amb il·lustracions Piralín
Bayés, i els pots de farmàcia, són
els articles que més s’han venut a
la botiga del Patronat del Museu
Municipal de Llívia, durant aquest
estiu.
Molts dels 7.400 visitants que han
passat durant els mesos de juny,
juliol i agost pel Museu de la farmàcia s’han emportat un record.
Hi ha a disposició dels veïns i dels
col·leccionistes el Setzè Quadern
d’informació municipal.
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Vols apadrinar una pilona?
L’Ajuntament de Llívia va engegar la
iniciativa d’apadrinar les pilones situades en el carrer Raval de Llívia. Ara,
els particulars també teniu l’opció de
personalitzar-ne una, amb els dibuixos
que trieu.
L’Ajuntament subvenciona el 50% del
cost de pintar la pilona, el cost final de
la qual és de 33 euros més IVA.
Pilona recent pintada al carrer Raval

Sitja de sal, nova instal·lació
L’Ajuntament de Llívia instal·larà, durant aquesta tardor, una sitja de
sal al polígon industrial per tal de millorar el servei de neteja de la
neu.
La sitja té un valor de 22.000 euros, dels quals 11.781 euros provenen d’una subvenció del PUOSC 2013-2016, de la Diputació de Girona. D’aquesta manera es comença a preparar l’arribada de l’hivern.
Cal recordar que l’hivern passat es va estrenar el tractor KUBOTA
4x4, arran d’una permuta amb l’Associació de Defensa Forestal
d’Osona, i també es va comprar una dessaladora gràcies a una subvenció de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Girona.

Ens han robat la bandera espanyola
El passat 12 d’agost al vespre l’Ajuntament de Llívia va patir el robatori de la bandera d’Espanya que estava a la façana.
És per aquest motiu que al següent dia, quan es va detectar
l’absència d’aquesta, es va procedir a denunciar els fets als Mossos
d’Esquadra per donar compliment a la Llei 39/1981, de 28 d’octubre,
que regula l’ús de la bandera espanyola.
La bandera espanyola onejava a la façana de l’Ajuntament des de
principis del mes de juliol passat.
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Jornada Solidària a la Cerdanya
L’Ajuntament de Llívia, juntament amb el Consell Comarcal de la Cerdanya, Càritas i Creu Roja, van donar suport a la Primera Campanya
Solidària de Cerdanya impulsada des d’ERC de Cerdanya i les seves
Seccions Locals, entre elles, la de Llívia, per recollir aliments i productes de primera necessitat.
Durant aquest cap de setmana solidari es van recollir 1.121 unitats de
productes, és a dir, 671 quilos. A més, també es van recollir diners en
efectiu.
Una jornada, que segons l’equip organitzatiu, va estar magnífica.

Excavacions arqueològiques a l’església
Durant aquest mes de setembre s’han iniciat els sondejos arqueològics als patis nord i est de l’església de Llívia, per tal de provar
l’existència de restes del fòrum de la ciutat romana Iulia Lybica.
S’estan realitzant aquests estudis de camp, arran de les prospeccions
arqueogeofísiques que es van dur a terme a la zona de Les Colomines, el passat 25 i 26 de juliol passat.
Tant la recollida de dades del subsòl com la identificació visual de
certs elements en superfície han
aportat interessants dades arqueològiques sobre la línia de treball:
que les parets que s’han trobat
a les zones M3 i M4 de la imatge
de la vora suposen la continuació de les que es poden veure
actualment al Jaciment romà
situat a la vora de l’església.
Un cop s’hagi trobat l’angle de la
paret es podrà determinar el perímetre real del Fòrum.
A les altres zones sembla que
també hi hagi indicis de possibles
estructures arqueològiques.
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AEC Llívia

Inscripcions a la
Llar d’Infants

L’Associació d’Empresaris i
Comerciants de Llívia ha participat a la Festa de l’Estany de
Puigcerdà d’enguany amb una
carrossa representant el Castell de Llívia i la seva població
a l’edat mitjana.

La Llar d’Infants “Les joguines”
de Llívia obre el termini
d’inscripció per al curs 20132014.
S’oferten places d’infants des
de P0, amb la única condició
que el nen o nena camini, i fins
a P2.

Des de l’Associació volem
agrair a l’arquitecte i dissenyador Jaume Tuset per la seva
implicació així com tota la feina feta tant pel grup
d’empresaris
que
ha
col·laborat en la construcció
(fusteria, il·luminació, pintura,
costura...) com els que han
col·laborat en el disseny del
vestuari, la música, la coreografia i la participació a la rua.

L’horari és d’escolarització és
de 9 a 13 hores i de 15 a 17
hores, tot i que hi ha la possibilitat d’allargar la jornada, a primera hora del matí, o per la tarda, segons les necessitats de
cada família.
Les quotes de la Llar d’infants
per al curs 2013-2014, fixades a
l’Ordenança Fiscal núm. 7, és
de 105 euros al mes, a més
d’una única quota anual de 120
euros en concepte de matrícula
i material.

Un agraïment especial a tots
els comerciants, restauradors i
empresaris que han esponsoritzat aquesta iniciativa.

Les famílies interessades a inscriure els seus fills/es poden
presentar la seva sol·licitud a
l’Ajuntament de Llívia en horari
de 9 a 14 hores.
El nou curs escolar començarà
el 16 de setembre.
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Agenda setembre 2013
• Fins el dilluns 23 de setembre, ex-

posició de pintures a l’oli de Lourdes
Roc a , a la Sa la d’ ac tes d e
l’Ajuntament, en horari d’atenció de
l’Ajuntament i del Patronat del Museu
municipal.
• Dimarts 10 de setembre, a les 22

hores, Cantada d’havaneres amb el
grup Morralla, a la plaça Major. Hi
haurà rom cremat.
• Dimecres 11 de setembre, Diada Nacional de

Catalunya. Sortida del bus, Via Catalana Cap a
la Independència. Recordeu penjar la senyera!

Lourdes Roca Fitó,
pintura a l’oli, 90x70,
“Girona”

• Dimarts 24 de setembre, durant tot el dia, Mer-

cat del Vi i del Formatge, a la plaça del Molí.

Per posar-nos en
forma...
Fitness, Zumba i ball al Poliesportiu, de dilluns a divendres de 17.30h a 21.10h. Per
a més informació consulteu
la web www.optimum-fitness.fr
Classes de ioga per a adults i
per a nens d’entre 7 i 11 anys.
Per a més informació podeu
contactar amb la Rosa al telèfon 669 69 89 36

“Juga amb mi”
Les famílies que tenen nens i nenes d’entre 1 i 3 anys es poden
inscriure al projecte “Juga amb mi”
que porten a terme dues psicòlogues psicomotricistes i una educadora social del Consell Comarcal de
la Cerdanya, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Llívia i el CEIP Jaume I.
Aquestes sessions tindran lloc tots
els dilluns de 15 h a 16.30 h a la sala del Poliesportiu de Llívia.
Data límit d’inscripció: 30 de setembre de 2013
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