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Serveis Socials  
Comarcals..........................972 141 313 
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Edita: Ajuntament de Llívia 

www.llivia.org 

 

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 
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Felicitació de Nadal de l’alcaldessa 
 
 
 

 

Fa fred, vent, neva,,, són els indicadors que ha arribat l’hivern i 
estem a punt d’entrar al Nadal. I malgrat els temps complicats que 
ens toca viure m’agradaria que tots els veïns de Llívia fóssiu capa-
ços de trobar el valor d’aquelles petites coses que sovint no valo-
rem i que, quan ho fem, ens oblidem de tot allò que ens preocupa, 
per dintre, ens sentim molt millor.  Hem de trobar allò que ens om-
ple i ho hem de poder viure amb la màxima intensitat no solament 
tots aquest dies, sinó tot l’any. 
 

Ara ens toca fer el pessebre, guarnir l’arbre i el balcó, fer la carta 
als reis i retrobar-nos amb la família i els amics. En aquest mo-
ment hem de tenir un record per les persones que aquests any 
ens han deixat. 
 

L’any ha estat complicat, però ens n’hem sortit. Ens n’hem sortit 
gràcies a tota la gent que treballa per la nostra vila, regidors, asso-
ciacions, voluntaris,,, gent de Llívia. Però hi ha una gent als que 
se’ls hi ha demanat un esforç suplementari, i s’han arremangat  i 
han remat tots amb la mateixa direcció, és la gent que treballa al 
nostre consistori, i us vull donar les gràcies. Moltes gràcies a tots 
els treballadors de l’Ajuntament. 
 

A punt d’acabar el 2012 és el moment de fer balanç de valorar els 
bons moments i el no tant bons. La paraula crisi ha esdevingut 
quotidiana i ens ha obligat a replantejar moltes coses que sembla-
ven permanents. Ens ha ensenyat a lluitar per al nostres objectius, 
il·lusions i projectes, ja siguin personals o col·lectius amb més 
imaginació, creativitat, empenta i sobretot ens ha ensenyat que 
em de treballar tots junts i tots junts solucionarem problemes i po-
drem encetar nous projectes. 
   
Per finalitzar recordeu que vosaltres sou el millor de la Vila de Llí-
via, aprofiteu-ho. 
  
Bon Nadal i Feliç  Any 2013 !!! 
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Obres carretera Llívia-Puigcerdà 
 

El dia 15 de gener, a les 7 de la tarda, a les dependències munici-
pals, la préfecture de Pyrenées Orientals ens vol venir a presentar 
el “projet d’aménagement du point d’échange entre la RN 20 et la 
RD 68“. És el projecte de la derivació que volen construir a la baixa-
da del pont de la carretera de Llívia a Puigcerdà per anar cap a Ur. 
Des del consistori hem mantingut diverses reunions i sempre ens 
hem negat a aquesta obra. Creiem que si existeix un problema de 
trànsit (per la població de Bourg-Madame) la solució no pot passar 
per augmentar les problemàtiques en el tram que fem ús nosaltres. 
La prefectura creu que no, hi ho vol venir a explicar a tots els veïns 
de Llívia. 
La obra que es vol realitzar no afectaria a la prioritat que tenim en 
aquesta carretera. 
 

Us esperem a tots el dia 15, ja que és un projecte de mol-
ta  envergadura per la gent de la Vila. 
  

Nova Secretària 
 

Juan Antonio Yáñez, el Secretari general de l’Ajuntament ha sol·licitat 
fins a l’agost una comissió de serveis a un altre ajuntament de la com-
arca. Per tant, hem hagut d’obrir concurs per cobrir aquesta plaça de 
Secretari, dins de la qual s’hi han presentat 11 aspirants. La millor 
qualificació ha estat per Anna Maria Carrera Juvés, que s’incorporarà 
a principis d’any. 

 

Subvenció desfibril·ladors 
 

Aquest mes de desembre s’han instal·lat dos desfibril·ladors, un està 
situal a la plaça de la Lampègia i l’altre al Poliesportiu. Aquests desfi-
bril·ladors resten a disposició de tothom, perquè, si es dóna el cas 
que es necessiti, s’hi pugui accedir, i per tal de donar una resposta 
més ràpida en cas d’urgència. 

Aquests aparells els hem aconseguit gràcies a una subvenció que ens 
ha concedit la Diputació de Girona. 
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L’escola de Llívia guanya el premi 
“d’écoles fleuries” 
 

 

Els alumnes de l’escola han rebut conjuntament amb l’escola de Dor-
res el 1r premi de les “Écoles fleuries”, prestigiós premi a nivell nacio-
nal francès i aniran a París el proper 23 de gener a recollir-lo. 
És un estudi conjunt sobre les abelles i les plantes mel·líferes que ne-
cessiten per a la seva supervivència (i la nostra), que actualment  està 
amenaçada per diferents factors. 
La nostra feina va consistir a plantar plantes agrupades per colors, 
cada curs les va plantar d’un color diferent, al mes de maig, en el jardí 
exterior de l’escola i es va fer l’observació per veure quins colors eren 
més atractius per a les abelles. 
També es va plantar al pati un jardí d’herbes aromàtiques perquè les 
abelles trobessin el pol·len adient. 
Aquest treball ens ha permès potenciar l’àrea de francès des de P-3 
fins a 6è, via e-mail i trobades, amb els alumnes de Dorres, aprendre 
sobre les abelles i enllaçar-ho amb el treball que ja fa anys que fem a 
l’escola en el camp del reciclatge i el medi ambient i del qual us en 
farem partícips en propers butlletins. 

Els alumnes de 
Dorres van venir a 

la nostra escola i 
ens van explicar 

com era un rusc, 
amb el model que 
ells van construir, 

i la feina de les 
abelles. 
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1a Fira d’hivern de Llívia 
 

Amb l’objectiu de potenciar el nostre poble i dinamitzar l’economia a 
tots nivells, el passat 9 de desembre l’ajuntament va organitzar la 1a 
Fira d’Hivern de Llívia. Oportunitat pels lliviencs i visitants, una fira 
multisectorial que pot créixer de forma racional i controlada convertint-
se en un pol d’atracció important per la nostra Vila i donar-li la capitali-
tat econòmica i social que es mereix.  
El consistori valora positivament aquesta primera edició i es planteja 
futures edicions. 

 

Llenya pels veïns que ho necessitin 
 

En el marc de la gestió dels terrenys forestals de titularitat municipal, 
l’ajuntament amb la col·laboració de l’enginyer comarcal del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ha 
iniciat un programa d’aprofitament de llenya per al consum propi dels 
veïns del poble que ho necessitin.  
Les persones interessades s’han d’adreçar a les oficines de 
l’ajuntament on hauran d’omplir uns formularis i rebran les instrucci-
ons pertinents. 

 

Nou pressupost 
 

En el proper número de la revista municipal inclourem el nou Pressu-
post 2013, aprovat en el Ple municpal de desembre, per tal que tots 
els lliviencs sàpiguen on van destinats els diners de l’ajuntament. 
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La veu de la Vila: Ascull 
 

ASCULL és una associació creada per veïns de 
Llívia amb la finalitat de cobrir les necessitats cultu-
rals i socials que els propis veïns proposen i partici-
pant en la seva execució i potenciar les existents.                                                                             
Per què creiem que a la vida hi ha més coses que 
la tele. 
Per què tots podem aportar experiències interessants per als altres. 
Per què a l’associació podem auto realitzar-nos. 
 

Si penses que falta vida associativa: 
- Per què les motivacions de molts dels nostres joves son zero, “esport i 
què més“ 
- Per què els nostres petits tenen limitades les seves activitats 
- Per que els nostres grans no tenen cap activitat alternativa al passeig 
 

Si creus que pots aportar coses: 
- Per què la relació entre nosaltres és poca 
- Per què volem recuperar l’antic esme de participació a la vida ciutadana 
de Llívia 
- Per què treballar, no ho és tot 
Per tot això t’esperem 
 
 

Si vols participar a la vida associativa de Llívia aquí tens la relació d’entitats 
i agrupacions que avui tenim: 
 

Associacions i agrupacions esportives: Basquet Club Llívia, FutSala de 
Llívia, Esquí Club de Llívia, Marxa Nòrdica de Llívia, Caça i Pesca de Llívia, 
Karate-Llívia, BTT-Llívia i Tenis taula 
 

Associacions i agrupacions culturals i tradicionals: Puntaires de Llívia, 
Teatre, ASCULL 
 

Associacions i agrupacions específiques: Joves de Llívia, Bombers Vo-
luntaris Llívia, Penya blaugrana Llívia, A.M.P.A. Jaume I Llívia, 3 edat Llívia 
 

No vivim només per a treballar, també tenim vida familiar i també necessi-
tem vida social. 
Si creus que pots aportar quelcom o vols 
participar a la vida social del poble 
Web: www.ascull.ppcc.cat   
E-mail: ascull17527@gmail.com  
Facebook: Ascull-Llivia  
 

La vida social i cultural del poble ens om-
ple, aprenem i ens realitzem. 
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Agenda desembre 2012 i gener 2013Agenda desembre 2012 i gener 2013Agenda desembre 2012 i gener 2013Agenda desembre 2012 i gener 2013    
• Dimarts 25 de desembre, a les 21 hores, a l’església parroquial, la 

Polifònica de Puig-Reig oferirà el tradicional Concert de Nadal, a 
l’entrada hi haurà una urna en benefici de la Marató. 

• Divendres 28 de desembre, sopar i festa a casa dels amics. 

• Dissabte 29 de desembre, de 18 a 20 hores hi haurà xocolatada 
pels carrers de la vila i a la plaça Major vindrà l’Herald a recollir les 
cartes dels Reis dels nens que les vulguin donar aquest dia 

• Dissabte 29 de desembre, a les 21.30 hores, al Poliesportiu, tindrà 
lloc la Quina del Bàsquet. 

• Diumenge 30 de desembre, Fira de l’home dels nassos. 

 
   D
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6.30h Contacontes al Poliesportiu 

      
      

 17.30 h Coca i xocolata  

 
      

18 h Rebuda a la plaça del Molí 

      
      

      
  Pessebre vivent a l’església 
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