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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 
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Emergències ...................112 

 

Edita: Ajuntament de Llívia 

www.llivia.org 
 

Horari d’atenció al públic: 

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h 
 

Horari d’atenció del Patronat 

de Turisme: 

De dimarts a divendres, de 10 a 18 h 

Dissabtes, de 10 a 20 hores 

Diumenges i festius, de 10 a 14 hores 

Dilluns tancat 
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Arriba el Carnestoltes 
 
 
 

 

El Carnestoltes tindrà lloc el dissabte 9 de febrer, a les 17 hores, a la 
Sala de dalt del Poliesportiu municipal. Hi haurà molta gresca i, com a 
novetat, un taller per pintar les cares dels qui hi vagin disfressats! 
Com cada any, al finalitzar l’espectacle hi haurà coca i xocolata per a 
tots els nens.  

A més, com és habitual, els alumnes del col·legi Jaume I de Llívia rea-
litzaran una passejada pels carrers de la Vila i faran una parada a la 
plaça Major. Tots els nens i nenes mostraran les disfresses que han 
confeccionat durant la setmana i portaran el Rei Carnestoltes per tots 
els carrers del poble. Aquesta rua tindrà lloc el dijous 7 de febrer du-
rant el matí. 

 

Imatge de la festa de Carnestoltes de l’any passat 
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Pressupost “base zero” per al 2013 
 

 

El Ple Municipal que va tenir lloc el passat 20 de desembre de 2012 
va aprovar el Pressupost per a l’any 2013. 
La corporació municipal posa de manifest que es tracta d’un pressu-
post en “base zero”. 
 

Generalment quan es fa un pressupost es repliquen o s’apliquen ín-
dexs sobre les magnituds de l’any anterior. La principal conseqüència 
d’aquesta pràctica és que s’acaben perpetuant els costos bàsics. I del 
no control es passa al descontrol. 
 

Els dos pressupostos que ha confeccionat l’equip de govern des que 
està al consistori són amb “base zero”, és a dir, que cada any es co-
mença de nou i no es dóna cap despesa per pressuposada, qüestio-
nant-les totes i ajustant-les en la mesura del possible. Com a fet més 
destacat, això porta a analitzar i justificar qualsevol despesa cada ve-
gada que es fa. 
 

37%

15%

2%

10%

21%

4%
1%

5% 5%

Ingressos - Pressupost  2013

37% - Impost de Béns Immobles (IBI)

15% - Altres impostos

2% - Taxes

10% - Fons Nacional Cooperació 

Municipal
21% - Generalitat de Catalunya

4% - Diputació de Girona

1% - Arrendaments i drets

5% - Préstec Museu municipal

5% - Diversos
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Amb aquesta exigència pressupostària s’ha pogut: 
 

- reduir la despesa ordinària en un 9%, per aplicar-la al pagament 
de factures endarrerides o pendents. 
- Alhora ha permès augmentar un 28,80% la despesa en conservació, 
reparació i manteniment d’infraestructures i construccions 
- i augmentar un 76,68% el capítol 6 referent a inversions materials i 
immaterials. 
 

S’ha pogut mantenir l’equilibri d’aquest pressupost, malgrat les retalla-
des de la Generalitat i els retards en el cobrament d’ingressos 
d’aquesta administració. A tall d’exemple, l’any passat, la Generalitat 
va reduir la subvenció al Festival de música en un 50% 
 

Els comptes municipals ascendeixen a gairebé dos milions i mig 
d’euros. 

27%

6%

5%

3%

14%

2%

25%

3% 7%
7%

1%

Despeses - Pressupost  2013

27% - Personal (sous i Seguretat Social)

6% - Conservació i manteniment 

d'infraestructures

5% - Subministraments

3% - Aportacions i activitats d'interès municipal

14% - Treballs per altres empreses, escombraries

2% - Caserna

25% - Inversions

3% - Festival de Música

7% - Préstecs

7% - Altres despeses

1% - Subvencions
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Pressupostos del Patronat del Museu 
 

 

Dins de la mateixa línia d’actuació, el Ple Municipal també va aprovar 
els pressupostos del Patronat municipal de Turisme i del Museu muni-
cipal de Llívia. 
El pressupost del Patronat és de 169.050 euros. 

La despesa de “Museu de Llívia” inclou les despeses de personal, el 
material per vendre, manteniment, edició de fulletons turístics, entre 
altres. 

38%

62%

Despeses - Pressupost  Patronat

38% - Festival de 

Música

62% - Museu de Llívia

Ingressos - Pressupost  

Patronat24%

30%

46%
24% - Festival  de Música

30% - Museu de Llívia

46% - Ajuntament i

patrocinadors
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Presentació obres carretera de Llívia 
 

L’Ajuntament de Llívia informa que la reunió prevista pel passat 15 
de gener, sobre el projecte de derivació de la carretera que va de 
Llívia a Puigcerdà, tindrà lloc el proper dimecres 13 de febrer, a 
les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament. El canvi de data va ser 
per causa de les inclemències meteorològiques. 
 

L’Ajuntament insisteix que és de gran importància l’assistència 
de la gent de la Vila. 

 

Funcionament dels desfibril·ladors 
 
 
 

Si teniu curiositat per saber com funcionen els desfibril·ladors recent-
ment instal·lats a la Vila, podeu assistir a la sessió informativa i 
pràctica de l’ús dels desfibril·ladors. Aquest taller tindrà lloc el proper 
23 de febrer, al Poliesportiu municipal, a les 12 hores.  

Us recordem que aquests apa-
rells es troben situats a la plaça 
de la Lampègia i al Poliespor-
tiu.  

Uns desfibril·lador és un dispo-
sitiu d’emergència utilitzat per a 
reiniciar un cor detingut per una 
parada cardiorespiratòria. 
L’aparell descarrega un xoc 
elèctric sobre el miocardi del 
cor a través del tòrax, per a 
restablir el ritme cardíac. 

Desfibril·lador instal·lat recent-
ment a la plaça de la Lampègia 
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Clausura del Festival de Música 
 

El passat 25 de desembre va tenir lloc l’últim concert del 31è Festival 
de Música de la Vila de Llívia amb l’actuació de la Polifònica de Puig-
Reig. 
 

Com cada any, tant els concerts del Cicle d’estiu com del Cicle 
d’hivern, ha estat un èxit, assolint així les previsions esperades. S’ha 
comptat amb una gran afluència de públic: un total de 1.947 especta-
dors que han gaudit del gran nivell artístic dels seus intèrprets dins el 
marc incomparable de l’església de Nostra Senyora dels Àngels de 
Llívia. 
S’han pogut escoltar les principals orquestres, grups i solistes del 
món, així com el Cor Transfronterer de la Cerdanya, interpretant el 
Glòria d’Antonio Vivaldi. 
 

Actualment l’Ajuntament està preparant la programació del proper 
Festival, vetllant sempre per la gran qualitat artística dels concerts. 

 

Visita dels Reis d’Orient 
 

L’església Nostra Senyora dels Àngels de Llívia es va omplir de gom 
a gom per rebre la visita dels Reis d’Orient. 
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Futsal Llívia, els nostres campions 
 

Futsal Llívia ha guanyat el primer partit de Copa Catalunya amb la 
categoria d’Aleví contra Futsal Piera. El partit va tenir lloc el passat 
dissabte 12 de gener al Poliesportiu de Llívia. 

 

Nova barana a la plaça la Lampègia  
 

 
 
 

L’Ajuntament de Llívia ha 
col·locat una barana de ferro 
a tot el contorn de la plaça de 
la Lampègia. 
Donada l’alçada de la plaça 
s’ha optat per instal·lar la ba-
rana per motius de seguretat. 

 

Les Bulloses, projecte per marcar límits 
 

L’Ajuntament de Llìvia està elaborant per marcar les límits de la mun-
tanya de les Bulloses. El projecte consistirà a marcar mitjançant unes 
fites georeferenciades amb coordenades UTM (Universal Transversal 
de Mercator) i amb documentació oficial registral a l’administració 
francesa. Es tracta d’un total de 1.200 hectàrees, que són les que 
corresponen al terme municipal de Llívia. 

 

Millora de les polítiques de joventut 
 

Els regidors de Joventut dels municipis de la Cerdanya es van reunir 
el passat 23 de gener per debatre polítiques de joventut. 

Entre altres qüestions, en aquesta reunió es va proposar portar a ter-
me diverses activitats per tal de trobar solucions quant a l’atur juvenil. 
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Agraïment 
 

La corporació de l’Ajuntament de Llívia agraeix a Cristina Gòdia  la 
seva col·laboració desinteressada en la posada en marxa i l’edició de 
la revista municipal. 

 

L’últim adéu al senyor Salvador 
 

 

El passat 22 de gener ens va deixar Narcís Salvador Torrent a l’edat 
de 92 anys. Va néixer a Cassà de la Selva i actualment vivia al muni-
cipi d’All. 
El senyor Salvador va ser mestre i director de la nostra escola durant 
21 anys. Es va caracteritzar pel seu mètode d’ensenyament molt dinà-
mic i participatiu i per la seva eficient tasca pedagògica. També va 
promocionar la vida cultural de Llívia, formant part de la Junta de Go-
vern del Patronat del museu Municipal. 

 

Sal per a tots 
 

L’Ajuntament de Llívia posa a dispo-
sició de tots els veïns un parell de 
contenidors de sal potassa. 
 

Aquests recipients estan situats a: 
• la cantonada del carrer Raval amb 

Av. Catalunya (al costat del banc) 
• Av. Catalunya (davant de l’escola) 
 

Per les característiques geogràfiques 
de Llívia, la sal potassa és un ele-
ment fonamental per tal de prevenir 
la formació de plaques de gel. 
Dins de la mateixa línia, es destaca 
l’actuació de la Brigada municipal 
realitzant tasques d’escampada de 
potassa per tal d’evitar relliscades. 

Contenidor de sal potassa situat a 
l’av. Catalunya amb carrer Raval 
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La veu de la Vila: Club d’Esquí Llívia 
 
 

L’activitat del CLUB 
D’ESQUÍ LLÍVIA són tots 
els esports relacionats 
amb la neu, concreta-
ment la pràctica de 
l’esquí alpí, del surf de 
neu (snowboard), frees-
tyle i sortides amb raque-
tes de neu. 

56 DIES D’ESQUÍ A 10 ESTACIONS MES 10 DIES DE PRE-TEMPORADA 
I ESTAGES D’ESTIU ALS ALPS. 
Les nostres activitats es desenvolupen a l’espai Neiges Catalanes i l’estació 
de Masella. 
Una desena d’estacions d’esquí, gairebé 280 km de 
pistes, més de 100 remuntadors i més de 1.300 
canons de neu ens proporcionen 56 dies d’esquí. 
Durant la vida del nostre Club, hem iniciat i perfecci-
onat a les diferents disciplines a més de 400 nens i 
nenes, i ens sentim orgullosos que una part d’ells 
actualment formen part de la nostra plantilla 
d’entrenadors. 
En el mon de la competició hem aconseguit campi-
ons de Catalunya i d’Espanya infantils, tant d’esquí 
alpí com de surf de neu i som organitzadors de pro-
ves del circuit de la FCEH, com el Gran Premi Vila 
de Llívia. 
 
També estem involucrats en la vida social del nostre poble i col·laborem 
amb la resta d’entitats en l’organització d’esdeveniments que ajudin al des-
envolupament turístic. 
Especialment ens sentim molts satisfets de la nostra col·laboració amb 
l’Ajuntament i l’Escola d’Esquí de Llívia per l’organització del WELCOM 

WINTER LLÍVIA, un dels principals esde-
veniments de promoció de Llívia. 
El nostre esperit de Club social ens ha 
portat aquest any ha col·laborar amb Creu 
Roja amb la donació de roba a aquesta 
entitat per la seva distribució a persones 
necessitades, gràcies als nostres patroci-
nadors. 
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Agenda febrer 2013Agenda febrer 2013Agenda febrer 2013Agenda febrer 2013    

• Dijous 7 de febrer, al llarg del matí, tindrà lloc la rua del Carnestol-
tes de l’escola, pels carrers de la Vila, i finalitza a la plaça Major. 

• Dissabte 9 de febrer, a les 17 hores, tindrà lloc la Festa del Car-
nestoltes al Poliesportiu (la sala de dalt) 

• Dimecres 13 de febrer, a les 19 hores, reunió de presentació de la 
modificació de la carretera de Llívia a Puigcerdà, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament 

• Dissabte 23 de febrer, a les 12 hores, tindrà lloc una sessió infor-
mativa sobre “l’ús dels desfibril·ladors”, al Poliesportiu 

Nou horari del Museu 
 

El Museu municipal de Llívia canvia 
d’horari, a partir de l’1 de febrer, 
per tal d’adequar el servei que 
presta a les necessitats reals dels 
assistents.  
El Museu restarà obert durant els 
migdies amb el següent horari: 
 

Horari d’hivern: 
 

• de dimarts a divendres: de 10 a 
18 hores 

• dissabtes: de 10 a 20 hores 
• diumenges: de 10 a 14 hores 
 

Horari d’estiu, Setmana Santa i 
Nadal: 
 

• de dimarts a dissabtes: de 10 a 
20 hores 

• diumenges: de 10 a 14 hores 

Salvador Espriu 
 

L’Ajuntament de Llívia prepa-
ra diferents actes per tal de 
commemorar el centenari del 
naixement del poeta d’Arenys 
de Mar, Salvador Espriu, que 
es realitzaran durant el mes 
de març. 


