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Welcome winter!
Per tercer any consecutiu el Club Esquí de Llívia i l’Ajuntament de Llívia organitzen un esdeveniment únic, un espectacle, un snow show!.
Els dies 1 i 2 de novembre, dins de la zona esportiva de Llívia s’hi
construirà temporalment una pista de 80 metres oberta a tots els esquiadors per fer les primeres baixades de la temporada.
Pels freestylers més agosarats, hi haurà Big Airbag.
Tot això estarà complementat per xerrades, demostracions, competicions i Parc infantil, dins del pavelló.
També hi haurà la presència de totes les estacions d’esquí de la Cerdanya catalano-francesa i Capcir, també es farà la presentació del
nou material i de la roba més puntera, tot això acompanyat de bona
música i ambient. I per tancar l’oferta de neu i muntanya, es gaudirà
de la presència d’empreses d’Outdoor que ens oferiran la possibilitat
de poder realitzar diferents activitats, durant tot el dia.
Com a novetat d’enguany s’oferiran descomptes especials per als visitants del Welcome Winter.

Welcome Winter edició 2012
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Llívia, capital del paisatge
L’Ajuntament de Llívia va ser l’espai d’acollida de la 1a Comissió de
seguiment del projecte “El paisatge transfronterer de la Cerdanya”,
que va tenir lloc el passat 24 de setembre. Aquesta Comissió està formada pel Consell Comarcal de La Cerdanya, la Communauté de communes Pyrénées Cerdagne, l’Observatori del Paisatge de Catalunya,
el Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans, La Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà i per l’Ajuntament de Llívia, com a entitat promotora del projecte.
A la reunió els tècnics varen presentar propostes i es varen aprovar
les diverses fases per anar avançant en el projecte.
Tot comença quan al 2011 l’Observatori del Paisatge de Catalunya,
que és un ens d’assessorament de l’administració catalana i de conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge, fa la presentació a la Seu d’Urgell del Catàleg del Paisatge de l’Alt Pirineu i
Aran, l’últim dels set catàlegs en què s’ha dividit els paisatges de Catalunya. Un dels principals objectius de l’Observatori del Paisatge és
incrementar el coneixement que té
la societat catalana dels seus paisatges i donar suport a l’aplicació
a Catalunya del Conveni europeu
del paisatge.

Sílvia Orriols, alcaldessa de la Vila de Llívia, a la reunió del “Paisatge transfronterer”, del 24 de setembre
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A la part final de la presentació es va tractar específicament el paisatge de La Cerdanya definint-lo amb els típics mapes de la comarca on
el municipi de Llívia figura sobre un fons blanc, fruit de la seva singularitat com a enclau dins l’estat francès. L’entorn del nostre municipi
no és de color blanc sinó que també forma part d’una gran i bonica
vall dividida en dos, el 1659 pel Tractat dels Pirineus, per una il·lògica
i absurda frontera que va fer diferents a la seva gent, a la seva llengua i va deixar mal ferida la seva cultura, però això sí, no va poder fer
diferent el seu paisatge.

Estructura paisatgística característica de la plana de la Vall Cerdana
Font: Avant-projet de Charte 2014-2026 du Parc Naturel Régional
des Pyrénées Catalanes (Ludie Julien PNR)
1. Cultius en terrasses al voltant de les viles
2. Extensions urbanes al voltant de les viles
3. Construccions agrícoles disperses per la plana
4. Espais oberts cultivats amb o sense closa cerdana
5. Itineraris paisatgístics
6. El riu Segre, els seus afluents i la xarxa de canals
7. Elements patrimonials remarcables i miradors de la vall
8. Viles tradicionals en els vessants o a la vall
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La Cerdanya sense fronteres
Considerant que la motivació principal d’elaborar aquests catàlegs
respon a la necessitat d’estudiar el paisatge, elaborar propostes i impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge en el
marc d’un desenvolupament sostenible, l’Ajuntament de Llívia va proposar a l’Observatori de Paisatge confeccionar un document i mapa
del paisatge de La Cerdanya sense fronteres.
La direcció de l’Observatori acceptà la proposta i es buscaren a nivell
transfronterer els homòlegs tècnics, administratius i polítics per dur a
terme el projecte. Des de Llívia es varen coordinar diverses reunions
que permeteren consensuar un document inicial de presentació del
projecte i materialitzar-lo amb fons europeus de l’Eurodistricte o Espai
Transfronterer Català a trave´s de La Casa de La Generalitat de Catalunya a Perpinyà.
Cal destacar que aquesta iniciativa llivienca ha despertat molt
d’interès a nivell europeu, ja que els òrgans de la Comissió europea
que tracten les relacions transfrontereres de la Unió Europea l’estan
considerant com a projecte pilot per definir-lo com a model a seguir
per altres zones transfrontereres de la unió.
En aquest sentit, el dia 26, dos dies després de la reunió a Llívia, Juli
Boada, regidor d’Agricultura, Comerç i Turisme de la Vila de Llívia, va
presentar a Olot aquesta iniciativa en el Seminari Internacional
“Redescobrir el paisatge des del món rural”. Dels projectes que
s’hi van presentar, el de Llívia, amb la singularitat tranfronterera, va
despertar molt d’interès d’entre la vuitantena d’assistents.

Juli Boada, regidor de
Turisme (en segon lloc
començant per la dreta) com a ponent del
Seminari, del 26 de
setembre, a Olot
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Els colors de la Vall
Els colors lluminosos de la solana, el verd penetrant de
l’obaga, els cims grisos o
blancs (depenent de l’estació),
els taronges dels afloraments
de margues i l’heterogènia plana agrícola constitueixen les
principals varietats cromàtiques
de la Vall Cerdana.

Miradors
La Vall Cerdana presenta excel·lents miradors, com els de Puigcerdà,
castell de Llívia o Santa Maria de Bell-lloc, des dels quals la ciutadania i els visitants poden gaudir d’àmplies panoràmiques de la vall i les
muntanyes que l’emmarquen i així fomentar valors com el de la contemplació.

L’equip de govern pensa que aquest projecte pot ésser un mitjà important de promoció de la Vila de Llívia, i fa seves les paraules que
va citar, el dia 24, el Sr. Joan Nogué, director de l’Observatori del
Paisatge de Catalunya: “si ens fem forts a nivell local, serem visibles a nivell global”.
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Renovació de la façana de l’escola
L’Ajuntament de Llívia fa una crida a tot el veïnat que vulgui
col·laborar a pintar la façana de l’escola de Llívia.
El proper dissabte 19 d’octubre s’aplegaran davant de l’escola, a les 9
h, el professorat, l’AMPA, alumnes, exalumnes, pares i mares per netejar l’exterior de l’edifici.
En aquest sentit, l’Ajuntament col·labora amb la pintura que sigui necessària per dur a terme aquest projecte.
Per una altra banda, l’Ajuntament ha pintat l’interior de l’edifici de
l’escola i de la Caserna, durant la primera quinzena de setembre, com
a exercici de manteniment de les aules, banys i espais de què es disposa.

Retirada del cablejat del carrer Raval
L’Ajuntament de Llívia ha aconseguit que la companyia Telefònica
retirés tot el cablejat aeri de les façanes del carrer Raval.
Es tracta d’una millora estètica que aquesta empresa havia de realitzar des que es van dur a terme les obres de renovació i millora del
carrer Raval, i no ha estat fins aquest estiu que han fet aquesta actuació.
L’Ajuntament de Llívia havia reclamat insistentment el compliment del
conveni que existeix entre aquesta companyia i les administracions
locals. L’acord consistia en què si el municipi feia l’obra civil de la xarxa de comunicacions (conduccions soterrades i armaris), del carrer
Raval, la companyia estava obligada a fer el soterrament de les línies.
En aquesta mateixa línia, s’està vetllant per què es retirin els cables
de telèfons de les façanes en el carrer Foncitrana, on també es dóna
aquest fet.
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Ampliació de l’actual escola de Llívia
El Govern de la Generalitat ha adquirit un compromís per fer una
ampliació de l’actual escola, per tal de tancar definitivament tots
els espais on s’està fent classe a l’edifici de l’antiga Caserna de
la Guàrdia Civil.
L’escola actual, emplaçada a l’avinguda Catalunya, va ser construïda
abans dels anys 60, és a dir, estem parlant d’un edifici amb quasi 60
anys de vida. No en va, fa anys que se’n demana una de nova.
Ara fa 4 anys es va aconseguir que la Generalitat de Catalunya redactés un projecte executiu de construcció d’una escola nova després de
moltes vicissituds per definir i adequar el lloc d’emplaçament a les
prades del Segre (parc de Sant Guillem). L’import de la seva construcció era de 3,7 milions d’euros aproximadament. La crisi, entre
d’altres motius, en va aturar la seva construcció.
Davant de la negativa reiterada per part d’Ensenyament per dur a terme l’obra per falta de pressupost i després de l’incansable demanda
per part de l’Ajuntament per fer-ne una realitat, s’ha aconseguit un
compromís polític en ferm per part de l’actual govern de la Generalitat
per fer una ampliació de l’actual escola.

Una nova proposta
A dia d’avui hi ha sobre la taula un avantprojecte, redactat pels tècnics del Departament d’Ensenyament, a on es fa una proposta que
quasi dobla els m2 de l’edifici dels anys 60.
Es tracta d’un edifici modular, de planta rectangular d’uns 400
m2 d’una sola planta que conserva la mateixa estètica que
l’existent i l’emplaçament del qual amplia les zones de pati, limita i tanca tot el recinte escolar i millora els serveis existents,
com el menjador o espais per despatxos, etc. Aquest estarà
connectat amb l’existent mitjançant un porxo.
El Departament d’Ensenyament està pendent de la contractació de
la redacció del projecte executiu definitiu a l’espera del retorn dels
terrenys per part de la concessionària després de la petició de
l’Ajuntament de Llívia.
Amb això l’equip de govern segueix i seguirà treballant per fer realitat un anhel col·lectiu de fa molts anys.
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Dos pots de Llívia viatgen a Cardedeu
Dos pots de ceràmica del segle XVII i XVIII, que fins ara estaven exposats al Museu municipal de Llívia, de la Farmàcia Esteva, han viatjat a Cardedeu, al Museu Arxiu Tomàs Balvey (MATBC), que juntament amb l’Ajuntament de
Cardedeu han organitzat una
presentació i mostra de pots
de farmàcia de ceràmica procedents dels diferents museus de la Xarxa de Museus i
Col·leccions de Farmàcia.

Al mig, dos pots de la Farmàcia de Llívia al
Museu de Cardedeu.

Es tracta d’una exposició
itinerant, que estarà al Museu de Cardedeu fins el dia
27 d’octubre, i està prevista
que estigui a Llívia pels volts
de finals d’any.

L’ús del pot de ceràmica
apareix a les antigues farmàcies monacals i rurals per emmagatzemar plantes polvoritzades, arrels, llavors, ungüents o extractes de plantes entre d’altres materials
per elaborar pòcimes i medicaments.
La ceràmica, impermeabilitzada interior i exteriorment amb una capa
de vernís o esmalt, permetia garantir l’estabilitat del producte que
s’hi emmagatzemava i evitar-ne alteracions, ja que les preparacions
antigues acostumaven a ser inestables i s’alteraven amb facilitat.
En l’àmbit català, hi ha diferents escoles o estils pel que fa a la decoració de pisa: els de reflex metàl·lic, de Manises, els pots regalats, dit
així pels regalims fruït de la seva decoració en blau i motius vegetals
molt orientalitzats, els de faixes i cintes, els de Banyoles, els
d’Escornalbou o els d’estil julivert dit així per les petites fulles de julivert que els decoren, etc.
L’Ajuntament de Llívia ha col·laborat amb el MATBC per mostrar algun d’aquests pots tant característics de les antigues farmàcies del
nostre país. En aquesta mostra també hi col·laboren el Museu de Terrassa, el Museu Vinseum, el Museu Cusí, la Fundació Concòrdia Farmacèutica i el Museu de Granollers.
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Desfilada de la Carrossa del Castell
L’Associació d’Empresaris de la Vila de Llívia van passejar pels carrers de la vila la carrossa que van construir en motiu de la Festa del
Llac de Puigcerdà, del passat mes d’agost.
Les quatre gotes de pluja que van caure no van deslluir la desfilada,
que va tenir lloc el passat diumenge 29 de setembre. Gran part del
veïnat de Llívia va poder veure la Carrossa, i els gegants de la Vila:
la Princesa Lampègia, l’Hèrcules i l’Ós. Aquests gegants van estar
construïts en motiu d’una de les activitats pertanyent al Festcat, escola d’estiu de cultura popular que tenia lloc durant el mes de juliol.
L’Hèrcules és la primera vegada que surt a passejar per la Vila, llevat
de les dates en què fou construït, des que va emprar-se per la representació teatralitzada de “La llegenda de na Lampègia i en Menussa”.
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Agenda octubre - novembre 2013
• Dissabte 19 d’octubre, a les 9 h, davant del CEIP Llívia, ens soli-

daritzem i ajudem a pintar la façana de la nostra escola
• Divendres 1 de novembre, Welcome Winter Llívia, diferents activi-

tats durant tot el dia a la zona esportiva.
• Dissabte 2 de novembre, Welcome Winter Llívia, diferents activi-

tats durant tot el dia a la zona esportiva.

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

Voleu rebre la revista al vostre mail?
Només cal que ens escrigueu un mail a patronat@llivia.org i
sol·liciteu que la voleu rebre periòdicament a la vostra bústia de correu electrònic.

12

