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Ajuntament ........................972 896 011 
Patronat de Turisme ..........972 896 313 
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 
Hospital de Puigcerdà .......972 880 150 
Farmàcia Mercè 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 
 
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 
 

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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Les grans nevades es van fer presents 
 
 
 
 
 

Aquest hivern ha estat clau per a l’economia de la Cerdanya. Després 
d’aquestes nevades impressionants, com feia anys que no es veien, 
ha fet que les previsions de poca ocupació hotelera, amb les conse-
qüències que això comporta per als comerciants, hagi canviat en sen-
tit positiu si es compara amb l’any passat, gràcies a la gran influència 
de gent que ha tingut la Vila durant els mesos de desembre i gener. 

Encara que en els pobles la neu compliqui una mica la viabilitat del 
dia a dia, no s’ha de deixar de pensar que la neu és un dels motors 
econòmics de la nostra comarca.  

Entre els mesos de gener i febrer s’han tirat 25.000 kg de sal per treu-
re la neu. S’han netejat els 128.869 m2 de carrers de la nostra Vila, a 
més dels camins de Gorguja Petita i de Cereja, fins al dipòsit de 
l’aigua i fins al dipòsit del gas. Tot això ha estat possible gràcies a 
l’actuació de la Brigada 
municipal (que abans que 
la gent es desperti, ja por-
ten hores netejant els car-
rers, per què quan la gent 
surti al carrer no sigui tan 
difícil circular), el tractor i el 
Jeep, el “toro” d’Extrans i el 
tractor del sr. Formentí. 

En diverses ocasions la 
Generalitat ha activat el Pla 
NeuCAT, amb el tot el que 
comporta. Cal destacar 
que tot i les circumstàncies 
no hi ha hagut cap incident 
remarcable. 

 
La neu va emblanquinar 

carrers i teulades 
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Presentació del projecte de la carretera 
 

Segons el tractat dels Pirineus (de límits entre Espanya i França des 
de la Vall d’Andorra al Mediterrani, firmat a Baiona el 26 de maig del 
1866) i l’Acord Convingut entre el comissari espanyol i francès sobre 
la línea divisòria de la Cerdanya i la sobirania de Llívia, resulta que ús 
de la via de comunicació entre Llívia i la resta d’Espanya ha de ser 
“lliure, sense que puguin ser molestat per qualsevol cosa que si-
gui”.  

Actualment, els veïns francesos presenten el projecte de millora de la 
carretera Neutre que uneix Llívia amb Puigcerdà. El projecte inicial 
contemplava la construcció de dues rotondes, una a la carretera naci-
onal francesa (N-20, altrament, E9) i l’altra a la carretera neutra que 
uneix Llívia amb Puigcerdà (D-68) i també la construcció d’una nova 
via de comunicació que uniria ambdues carreteres. 

Al seu dia l’Ajuntament va presentar al·legacions davant la Prefectura 
de Perpinyà durant el període d’exposició pública del projecte i també 
es va adreçar a la Comissió de Límits entre Espanya-França, així com 
al Subdelegat del Govern a Girona i al Delegat de Carreteres a Cata-
lunya. 

Imatge de l’actual 
Pont de Llívia, situat 
a la carretera neutra 
D-68 
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El Projecte, en fase d’execució 
 

El proppassat 13 de febrer de 2013, les autoritats franceses van fer 
una sessió informativa a la Vila de Llívia sobre la represa del projecte 
i van presentar la modificació consistent en la substitució de la roton-
da sobre la carretera neutra per un encreuament en forma de T amb 
un carril d’incorporació per aquells vehicles que es dirigeixin de Puig-
cerdà cap a França. 

En el transcurs de la sessió els representants de l’Administració fran-
cesa van confirmar que el Projecte es troba en fase d’execució, que 
en breu s’iniciarà el procés de concurs públic per adjudicar la cons-
trucció de l’obra i que aquesta s’iniciarà abans de l’estiu de 2013, afir-
mant que “en qualsevol projecte hi ha una part que guanya molt i 
que una altra perd una mica”, en aquets cas França hi guanya i 
Llívia perd. 

Els vilatans van manifestar la seva oposició a l’execució d’aquest pro-
jecte per diversos motius, tals com el greu risc que suposarà 
l’obertura d’un encreuament per a la seguretat vial, tot posant de ma-
nifest la defensa del dret d’ús lliure i directe de la carretera que uneix 
la Vila de Llívia a la Península, dret que ve conferit per Tractats Inter-
nacionals, com el Tractat dels Pirineus, entre altres. 

Imatge del dia de la pre-
sentació del projecte, a 

Llívia 

Les signatures del veïnat 
 

L’ajuntament de Llívia està preparant un document per a què tots els 
veïns i veïnes del municipi puguin signar i així es doni fe de la Veu de 
la vila de Llívia. 
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Les alternatives 
 

Entre les alternatives que tan l’Ajuntament com els vilatans van pro-
posar a les autoritats franceses es troba l’ús de la ja existent carretera 
que uneix la N-20 (passant pel municipi francès d’Ur) amb la carretera 
neutra a través de la rotonda que es va construir al 2001 a 
l’encreuament de la Joncassa, opció que actualment utilitzen la majo-
ria de vehicles pesats, que tan preocupa a l’estat francès. 

El consistori ha parlat amb l’ambaixador de la Comissió de Límits, que 
ha començat les gestions a nivell diplomàtic per poder aturar les 
obres. L’ambaixador veu molt perillós l’encreuament amb T, ja que pot 
ser un futur punt negre, i enfoca les converses a buscar una alternati-
va més segura: fer servir la rotonda de la Joncassa i arreglar la car-
retera des del Pont de Llívia fins a la Joncassa, on hi ha cunetes de 
més de 2m de fondària. 
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Molts veïns viuen aquesta situació com un record de la “Guerra 
dels Stops” que ve tenir lloc durant els anys 70 



8 

 

 

La veu del comerciant, en marxa 
 

 

Els empresaris de Llívia fan pinya. Després de diverses reunions i 
amb l’objectiu de buscar noves sinèrgies per dinamitzar l’economia 
local, els empresaris del municipi es constituiran en associació empre-
sarial. 
La iniciativa té tot el suport de l’Ajuntament que col·laborarà amb la 
nova entitat per consensuar accions i optimitzar recursos. 

En aquests moments ja s’estant concretant accions. 

 

Millora del pavelló municipal 
 

 

L’Ajuntament està en procés de licitació de les obres del Projecte de 
conservació i millora del pavelló municipal de Llívia. Amb aquesta ac-
tuació es pretén adequar una sala polivalent a l’interior, augmentar el 
nombre d’espais per entitats i reparar la teulada del pavelló.  

 

Xurreria 
 

 

L’any passat es va acabar la concessió que hi havia sobre la Xurreria 
de Llívia. Aquesta concessió era de vint anys, amb la qual 
l’ajuntament obtenia 370€ anuals (IVA inclòs). 
El passat mes de novembre va tenir lloc el concurs per la concessió 
de la Xurreria, juntament amb la seva terrassa. S’hi van presentar tres 
empreses. En un primer moment Hostelería Alemana SA va obtenir la 
llicència, però va renunciar al poc temps. Per tant, el segon adjudica-
tari, el sr. Jordi Clapés i Carreras, ha estat el que finalment ha obtin-
gut la concessió, amb un import de 12.500€ anuals, més IVA. La dura-
da de l’actual concessió serà de cinc anys, prorrogable a quatre anys 
més com a màxim. 



9 

 

Imatge d’una mo-

na de Pasqua, 

dolç deliciós que 

ens anuncia que la 

Quaresma arriba 

a la seva fi 

 

Període d’inscripció de l’Escola 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya obre 
el període d’inscripció per al curs 2013-2014 per al segon cicle 
d’educació infantil i educació primària, que tindrà lloc de l’11 al 21 de 
març.  

Per aquest motiu, l’Escola Jaume I de Llívia, va realitzar la jornada de 
portes obertes aquest dilluns 4 de març, durant la qual l’equip de pro-
fessors van oferir una xerrada, amb una presentació de Power Point i 
una visita al centre. 

 

Presentació del treball “écoles fleuries” 
L’Escola Jaume I de Llívia presentarà al poble el treball “écoles fleuri-
es” i el viatge que els alumnes de 6è van fer a París per recollir el pre-
mi, el proper dijous 21 de març, a les 8 del vespre. Al finalitzar l’acte 
hi haurà un pica-pica. 

L’escola va rebre, juntament amb l’escola de Dorres el 1r premi de les 
“Écoles fleuries”, prestigiós premi a nivell nacional francès que consis-
teix a estudiar les abelles i les plantes mel·líferes.  
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Canal d’Angostrina, constituït 
 

El Ple municipal, que va tenir lloc el passat 27 de febrer, va aprovar la 
composició de la Comunitat de Regants del Canal d’Angostrina: 

- Presidenta: Sílvia Orriols Palmero, alcaldessa de Llívia 
- Tresorer: Ramon Abellanet Meya 
- Vicepresident: Vicenç Agustí Ramada 
- Vocal 1r: Alfons Cosp Bertran 
- Vocal 2n: Pere Oliu Adell 
- Secretari: Xavier Puig Muñiz 

També va quedar constituïda la Comissió Internacional, per temes 
relacionats entre França i Espanya: 

- Presidenta: Sílvia Orriols Palmero, alcaldessa 
- Representant Ajuntament: Marc Torrent Palou, regidor 
- Vocal 1r: Vicenç Agustí Ramada 
- Vocal 2n: Xavier Puig Muñiz 
- Suplent de 1r vocal: Josep Meya Delcor 
- Suplent de 2n vocal: Antonio Carrera Orriols 

 

Mapa de Catalunya, per fi complet 
 

 

L’Ajuntament dóna les gràcies a dos veïns de Llívia, lectors de La 
Vanguardia, que es van queixar al diari que no hi havia representació 
gràfica de Llívia en el mapa del temps de Catalunya que publica 
aquest diari. I gràcies a ells des de finals de gener ja surt la represen-
tació cartogràfica de la Vila. 

 

Impost de Béns Immobles 
 

 

L’Ajuntament de la vila de Llívia ha demanat a la “Dirección General 
del Catastro” l’aplicació de nous valors per poder aplicar un coeficinet 
a la baixa per l’IBI (Impost de Béns Immobles) del proper any 2014. 
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La veu de la Vila:  

karate 
 
 

 
 
 
L’Associació Esportiva Karate i Kobudo Tradicional Pirineus (AEKKTP) es 
dedica bàsicament, i amb un tarannà educatiu, a l’ensenyament del karate 
infantil, en concret de l’estil Shito-Ryu. 
 
L’AEKKTP està englobada dins de la Tradicional Karate Federation Interna-
tional (TKFI), amb seu a Oregon (USA) i presidida pel Soke Del Saito. 
 
Originàriament l’AEKKTP va començar la seva tasca com activitat extra-
escolar a la Seu d'Urgell durant el curs 1999-2000. 
 
Durant el curs 2010-2011 es van iniciar les classes a la comarca de Cerda-
nya, concretament a les localitats de Puigcerdà i Llívia. 
 
Actualment l’associació compta aproximadament amb uns 120 practicants 
de karate, entre els quals cal esmentar que 21 nens i nenes entrenen regu-
larment al Poliesportiu Fòrum de Llívia. 
 
El màxim responsable és el Shihan Joan Gombau, President de l’AEKKTP, 
Cinturó negre V DAN de Karate, Cinturó negre III DAN de Kobudo (eines 
tradicionals) i Cinturó negre II DAN de Defensa Personal. 
 
El representant i mestre de l’AEKKTP a Cerdanya és el Sensei Raül Martí-
nez, Cinturó negre I Dan de karate. 
 
A més de la pràctica regular del karate hi ha d’altres activitats que es realit-
zen durant tot el curs, com el Campionat Nacional TKFI, el Campionat 
d’Estiu Vila de Llívia, les colònies, participacions en campionats nacionals i 
internacionals i exhibicions vàries com la Fira de St. Ermengol, o al Parc de 
Sant Guillem. 
 
Per més informació: www.karate-shitoryu.com   
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Agenda març i abril 2013Agenda març i abril 2013Agenda març i abril 2013Agenda març i abril 2013    

• Dilluns 4 de març, jornada de portes obertes de l’Escola Jaume I, a 
les 17.30h 

• Dilluns 11 de març, inici del període d’inscripció per al curs 2013-
2014, per al segon cicle d’educació infantil i educació primària 

• Dijous 21 de març, a les 8 del vespre, presentació del treball 
“Écoles fleuries” a l’Escola Jaume I. 

• Diumenge 24 de març, Diumenge de Rams, dia de la Palma. 

• Divendres 29 de març, divendres Sant. 

• Dilluns 1 d’abril, Dia de la Mona 

• Del divendres 5 d’abril i fins el dilluns dia 8, Pasqüetes. 

Pasqüetes, a l’abril 
 

Enguany gaudirem de les nostres Pas-
qüetes el primer cap de setmana d’abril. 

La Festa començarà el divendres dia 5 i 
s’allargarà fins el dilluns dia 8. 

Durant el transcurs d’aquests dies po-
drem gaudir d’activitats musicals 
(concerts, nits de ball i disco mòbil), acti-
vitats esportives (com per exemple el 
partit de futbol de solters contra casats), 
sense oblidar el teatre, les sardanes i els 
espectacles infantils. 

Ben aviat l’Ajuntament posarà a la vostra 
disposició tota la programació. Una pro-
gramació plena d’actes pensats per al 
gaudi de tothom! 


