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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

Edita: Ajuntament de Llívia
www.llivia.org
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

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

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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Els alevins del Futsal Llívia, líders
Els alevins del Futsal Llívia
continuen
imparables
aquesta temporada. De
moment són liders del seu
grup de Lliga, sense encaixar cap derrota.
Per altra banda, estan participant en la competició
per La Copa Catalunya i ja
estan classificats per jugar
els vuitens de final de La
Copa; han eliminat a grups
Equip dels alevins del Futsal Llívia
com el Piera, el Monistrol,
el Rubí i l’Olímpic Floresta
de Sant Cugat.
El pròxim rival serà el Club Natació Sabadell.
El Club agraeix a tothom el seu suport, especialment als entrenadors,
als espònsors, l’Ajuntament de la vila de Llívia i a tota la gent que anima i viu els partits amb els jugadors.

Èxit del 9è Trofeu Vila de Llívia
El Club d’Esquí Llívia va organitzar un any més el 9è Trofeu Vila de
Llívia, a l’estació d’Esquí de Masella en les modalitats Gegant i Eslàlom. Aquesta cursa d’Interclubs va tenir lloc el passat 9 i 10 de març i
hi van participar un total de dinou clubs. Això suposa uns 400 corredors, homes i dones,
de totes les edats i
categories.
Podeu consultar tots
els resultats i veure
les fotos a la web
www.esquillivia.cat
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El Castell de Llívia, nou referent turístic
La Vila de Llívia torna a posar en valor part del seu patrimoni històric amb la
propera inauguració, el 12 de maig, de la recent recuperació i restauració de
les restes del CASTELL trobades en les excavacions dutes a terme durant
aquests 19 últims anys. L’Ajuntament ha fet un gran esforç econòmic per
posar en disposició de visitar-lo.

Descripció geogràfica i geomètrica
El Castell de Llívia es troba al cim d'un turó isolat des del qual es controla
visualment el conjunt de la plana ceretana, raó per la qual ha estat des de
l'antiguitat un indret de gran valor estratègic. S’aixeca uns 1.358 metres sobre el nivell de la mar i el turó abasta unes 48 hectàrees. Als seu peus, per
ponent, s’alça la vila de Llívia. Actualment les restes del castell estan incloses a l’Inventari del Patrimoni Cultural Català i en el BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional)
El Castell es caracteritza per ser un recinte sobirà o senyorial format, aparentment, per una torre mestra (anomenada torre de l’homenatge) rectangular amb quatre torretes circulars -una a cada vèrtex- i un clos o recinte jussà on hi havia la població-, que el tanca. A l'interior del primer, hi havia una cisterna coberta amb volta de canó, que encara es conserva. La muralla estava
reforçada per torres rectangulars als llenços i de circulars atalussades, als
angles.
El conjunt de l’edifici està molt destruït, només queden els paraments de pedra inferiors i el fossat, que s’ha posat al descobert gràcies a les diverses
intervencions realitzades al llarg dels darrers anys.

El Castell de Llívia a dia d’avui
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La recuperació del patrimoni
Els treballs arqueològics al castell es van
iniciar l’any 1994, i
des del 2003 s’han
acabat de buidar els
fossats que restaven,
així com l’interior que
defensava la torre de
l’homenatge.
L’actual projecte de
restauració del castell de Llívia, que data del 2011, ha pretès
posar en valor aquest
important
conjunt
fortificat, que fins a
l'actualitat havia restat
desconegut als visitants de la població a
causa del seu enderNOVA TARIMA
roc el 1479. L'actuació
s'ha fet amb la volunTARIMA ANTERIOR
tat d'assegurar-ne la
conservació, raó per
la qual s'han fet les
obres de consolidació paral·lelament amb l'excavació, sistema encara més
necessari en una climatologia adversa com és la de la Cerdanya, on deixar
uns murs que fins llavors havien restat protegits a l'aire lliure suposava la
seva immediata degradació. Un cop excavat i consolidat el conjunt, s'ha adequat per a la visita mitjançant diverses passarel·les de fusta i ferro ‘corten’
que permeten accedir-hi i visitar-lo sense cap mena de perill i sense fer malbé les estructures. En el cas de les torres s'ha optat per sobrealçar mínimament les seves estructures per crear petits miradors que facilitin la vista de
la plana propera i retornar, mínimament, a aquests elements la preeminència
de què gaudien originalment sobre el conjunt fortificat. Igualment, amb la neteja dels fossats, que són l'element més destacat de la fortalesa, i la construcció d'un pont d'accés -allà on es trobava l'original que comunicava amb la
ciutat- s'ha intentat que el visitant es pugui fer una idea general de l'estructura original del conjunt on el castell era l'element predominant del turó i, alhora, esdevenia un punt de control i vigilància.
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Inversions realitzades
Des del 2003 i de manera periòdica s’ha dut a terme l’excavació, consolidació, restauració i museïtzació amb passarel·les, entrada i plafons informatius
que es col·locaran pròximament, amb un cost total aproximat d’uns
260.000€, dels quals el 20% ha anat a càrrec de l’Ajuntament de Llívia.
Una quarta part de les inversions fetes en el Castell aquests 10 últims anys
s'han dut a terme l’any 2012 amb la voluntat per part d'aquest ajuntament de
deixar totalment acabades per la seva visita la restauració i consolidació de
les restes arqueològiques amb la finalitat que sigui un nou referent turístic
de la vila de Llívia.
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Per què el Castell s’inaugura el 12 de maig?
El 12 de maig de 1257, Jaume I el Conqueridor, ens va permetre establir les
nostres residències al peu del puig, a la plana, més a prop dels camps de
conreu i de les vies de comunicació, sempre i quan mai deixéssim deteriorar
la fortificació i les cases que allí hi havia. És per aquest motiu que s’ha decidit inaugurar tot el complex arqueològic amb la seva adequació museogràfica
el mateix dia 12 de maig. Us esperem a la presentació!
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El rerefons de la Rotonda
Actualment l’Ajuntament de Llívia està duent a terme les següents accions per impedir l’enllaç de la carretera neutra de Llívia amb la Nacional francesa RN-20 mitjançant un encreuament amb “T “:
A nivell d’Espanya:
- gestions amb la Comissió Internacional de Límits del Ministeri
d’Assumptes Estrangers, amb l’ambaixador Sr Santiago Salas,
que ha parlat amb el seu homòleg francès que li ha manifestat la
seva intenció de seguir amb el projecte.
- gestions amb la Delegació del Govern d’Espanya a Girona, que
han plantejat el tema a Carreteres de l’estat i ho estan estudiant
Generalitat de Catalunya:
- s’ha contactat amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi
Vila
- amb el Delegat del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran,
Albert Alins
- amb la Direcció General de Carreteres, Xavier Flores
- i amb la Delegada del Govern de la Generalitat a França, Maryse
Olivé
Tots ells ens han manifestat el seu suport i estan treballant des dels
seus respectius càrrecs per trobar una solució al problema.
També s’ha creat una Moció en contra de l’enllaç que s’ha enviat als
ajuntaments de la comarca, al Consell Comarcal, a la Generalitat i als
grups polítics amb representació la comarca. Arran d’aquesta actuació, ja han començat a arribar les primeres adhesions.
A més a més l’Ajuntament està treballant amb els municipis veïns per emprendre accions contra el Projecte de Centre comercial, que és el rerefons de l’enllaç de carreteres que es vol construir.
L’estat francès pretén crear confusió dient que són dos projectes completament diferents, però en realitat és un sol projecte que volen realitzar en dos fases.
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Aquest nou accés a la carretera de Llívia, amb la principal finalitat de
donar entrada al Centre comercial, no serà una rotonda sinó un encreuament anomenat en “T”, totalment desaconsellat pels tècnics
en infraestructures vials, que posarà en perill la seguretat de tots els
usuaris d’aquesta carretera.
Per altra banda, el Centre comercial, de 45.000 m2, que es construirà
va en contra de tots els principis de sostenibilitat i del model de desenvolupament socioeconòmic de la zona.
Molt important, és el fet que hi ha altres municipis de la Cerdanya
nord que s’oposen rotundament a la construcció d’aquest Centre comercial i han manifestat clarament que no consideren necessària la
construcció d’un nou accés a la carretera de Llívia. Per aquest motiu
s’ha acordat dur a terme accions conjuntes en contra d’aquest projecte i evitar que es produeixi una agressió tan greu al territori i a la seva
gent.

Signatures i pancartes
Als establiments de la nostra Vila, i de les poblacions veïnes s’hi pot
trobar un document on tothom hi pot signar per manifestar el seu rebuig a l’enllaç.
S’han recollit més de 800 signatures! Animen a tothom a Signar!
A més, es convida a tot el veïnat a que pengi en els seus balcons,
finestres i terrasses pancartes amb el lema següent:

STOP a l’enllaç amb la
Nacional francesa RN-20
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La UdG col·labora amb l’Ajuntament
La UdG (Universitat de Girona) col·labora amb l’Ajuntament
de Llívia amb l’objectiu de revaloritzar l’enclau de Llívia.
Amb la desaparició de la vigilància de la frontera Franco-Espanyola,
Gendarmes i Guàrdia Civil respectivament, desapareix el fet que evidenciava d’una manera inequívoca la condició de Llívia com enclau.
Essent conscients d’aquesta excepcionalitat de Llívia l’Ajuntament
està treballant, des de fa mesos, en un ambiciós projecte turístic que
possiblement acabarà compartint-se amb altres enclavaments
d’Europa. Recentment s’ha incorporat en el desenvolupament
d’aquest projecte la Universitat de Girona que amb els seus coneixements i contactes a nivell Europeu de ben segur serà de gran utilitat.

Neix l’Associació d’empresaris de Llívia
El passat 7 de març es va constituir l’Associació d’Emresaris de la Vila
de Llívia, la junta directiva de la qual es composa dels següents membres:
Junta:
- President: Josep M. Gil
- Vicepresident: Rosa M. Bosch
- Secretari: Sílvia Bravo
- Tresorer: Xavi Barberan
Vocals:
- Sector construcció: Laura Hernández i Antoni Pérez
- Sector esports: Josep Mª Vila i Marcel Cardeña
- Sector restauració: Josep Mª Fernández i Genar Muntaner
- Sector comerç: Xavi Costa i Claudi Ribó
- Sector artesans: Josep Pous
Representants de l’Ajuntament:
- Sílvia Orriols i Juli Boada
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La veu de la Vila:
Club Bàsquet
Llívia-Puigcerdà
Qui som, d’on venim, què volem
SOM un club de basquetbol que obre un nou periple per a la pràctica esportiva a la comarca de la Cerdanya.
SOM un equip que fa 23 temporades va endegar la pràctica esportiva a la
Vila de Llívia, que estima el bàsquet i que segueix amb el convenciment de
prioritzar el bàsquet de base.
SOM un equip de persones compost per jugadors/es, entrenadors/es, pares
i mares i patrocinadors.
VENIM d’una experiència d’una fusió de dos clubs, Club Bàsquet Llívia i
Bàsquet Puigcerdà, que ha tingut com a principi fonamental poder practicar
el nostre esport.
VENIM de conèixer i tractar molts clubs, molts dirigents, molts tècnics,
molts jugadors, molts àrbitres, molta gent i amics que ens han fet costat,
col·laborant i facilitant-nos la pràctica del bàsquet.
VENIM de la generositat i dedicació de moltes persones que han forjat la
nostra història.
VOLEM donar un pas endavant i apropar-nos al interès de tots els aficionats al bàsquet.
VOLEM atendre tots els aspectes del bàsquet, a fi que amb la nostra feina
ens conegueu millor.
VOLEM que petits i grans, des dels jugadors de mini als sèniors, dels jugadors d’escoles de bàsquet als veterans, entrenadors, delegats, homes, dones s’aficionin al bàsquet.
VOLEM que el nostre esport, el basquetbol, un esport d’equip per excel·lència, on es complementa l’esforç individual i l’esforç d’equip.
Creiem que encara ens cal molta feina en la divulgació dels principis de
l’educació dels valors del nostre esport i fer-los avinents a practicants i familiars, especialment respecte, noblesa i humilitat.
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Agenda abril 2013
PASQÜETES 2013
Divendres 5 d’abril
- A les 10 de la nit teatre “Marit i muller i els fills”, al Poliesportiu
- A la mitjanit Marxeta i Ball per als Joves i tot seguit Festa
Remember
Dissabte 6 d’abril
- De les 10 del matí a la 1 i de 3 a 6 de la tarda Parc Infantil, al
Poliesportiu
- A les 3.30h de la tarda Tradicional Campionat de Butifarra a
la sala d’actes de l’ajuntament
- A les 6 de la tarda espectacle infantil amb Koloraines
- A les 11 de la nit, Ball amb Que Tal Quartet. I tot seguit Disco
Alba
Diumenge 7 d’abril
- De les 10 del matí a la 1 i de 3 a 6 de la tarda Parc Infantil, al
Poliesportiu
- A les 11h, Partit de futbol “solters contra casats”, amb aperitiu
per als participants
- A la 1 del migdia, Sardanes a la Plaça Major amb la Cobla
Principal de Berga
- A les 6 de la tarda Concert amb l’Orquestra Rosaleda
- A les 11 de la nit, Ball amb l’Orquestra Rosaleda. I tot seguit
Disco Mòbil
Dilluns 8 d’abril
- A les 12 del migdia, Sardanes amb la Cobla Selvatana, a la
Plaça del Molí i aperitiu popular
- A les 6 de la tarda Concert i Ball amb l’Orquestra Selvatana
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