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Inauguració del Castell de Llívia
El proper diumenge 12 de maig tindrà lloc la inauguració del patrimoni
històric més important de la vila de Llívia, el Castell.
Una vegada finalitzat el Projecte d’accés, amb la restauració i consolidació de les restes arqueològiques, impulsat pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Llívia, es vol donar
a conèixer mitjançant una singular programació: tothom qui vulgui podrà assistir vestit d’època medieval.
Hi haurà Visites guiades i una Representació teatral. Per cloure la
festa tindrà lloc un dinar popular, al qual hi pot assistir tothom qui
vulgui fent reserva prèvia al mateix Ajuntament, fins el dia 5 de maig.
L’organització de tots aquests actes inaugurals són gràcies a l’AEC
(Associació d’Empresaris i Comerciants de Llívia) recentment constituïda.
Donat el seu valor i el gran potencial com a nou referent turístic, us
esperem a la inauguració!

Imatge actual del Castell
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Sardanes a la plaça Major

Gran participació a les Pasqüetes
El concert i el ball de tarda amb l’Orquestra Selvatana del passat
dilluns 8 d’abril van acomiadar les Pasqüetes fins l’any vinent.
Aquesta festa ha estat marcada pels actes vinculats a la cultura popular i la música. La Corporació Municipal, encapçalats per l’alcaldessa
de Llívia, Sílvia Orriols, van assistir a la gran majoria dels actes programats, i destaquen la bona acollida d’aquests per part de nombrosos veïns i veïnes de la vila i de les nostres contrades.
L’alcaldessa va indicar que la pluja del dilluns va obligar a traslladar
l’actuació de les Sardanes, prevista a la plaça del Molí, al Poliesportiu. Tot i això, el so de la cobla va animar el públic a ballar aquesta
dansa catalana, formant diverses rotllanes.

4

Els nens viuen l’espectacle infantil
El Poliesportiu es va omplir per gaudir de l’Espectacle infantil, que enguany anava a càrrec de Koloraines. Es destaca la gran afluència de
nens i nenes de tota la comarca.

Festa infantil
al Poli

Èxit del Campionat de Butifarra
El Campionat de la Butifarra que va tenir lloc dissabte 6 d’abril va estar tot un èxit. Però s’ha de dir que aquest esdeveniment es va poder
dur a terme gràcies a l’organització que va prestar l’Antònio del Centro. L’Ajuntament agraeix la implicació i el compromís per treballar pel
poble incondicionalment.

L’Antònio (al centre)
amb els guanyadors
d’enguany: Monbiela i
Teva (esquerra i dreta,
respectivament)
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Avís per sisme
L’Institut Geològic de Catalunya va informar que el passat 3 d’abril, a
les 3h 53m 54s, es va produir un moviment sísmic de magnitud 2,6 de
l’escala de Richter, l’epicentre del qual estava situat entre els municipis de Llívia, Egat i Estavar.
El telèfon d’emergències 112 no va rebre cap trucada relacionada
amb el terratrèmol, tot i que el veïnat d’aquestes contrades el va percebre parcialment.
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Festa dels avis
Enguany, el dia 5 de maig, tindrà lloc a Llívia una de les festes més emblemàtiques de
la nostra vila: la 25a Festa dels avis.
La celebració tindrà lloc al Restaurant Xalet
de la Formatgeria de Llívia, degut a la gran
participació per part de la gent gran del poble.
Abans però, tindrà lloc la Missa Solemne a
l’església de Llívia, i a més hi haurà música,
berenar i ball a càrrec de “Siscu i Nando”
Com cada any, la Corporació Municipal felicitarà les parelles que celebren les noces
d’or.

Imatge del cartell de la Festa

Convenis de pràctiques al Museu
El Patronat del Museu Municipal de Llívia ha tingut durant aquest últim any la col·laboració de dues persones per a realitzar pràctiques no
remunerades.
Per una banda, mitjançant un Conveni de pràctiques signat amb la
Universitat de Montpellier, el Patronat ha pogut gaudir d’una estudiant, que durant un mes i mig ha realitzat tasques consistents en atenció al públic, elaboració de fullets, traduccions i altres activitats relacionades amb la Oficina de Turisme de Llívia.
Per una altra banda, l’Ajuntament de Llívia va acceptar la petició de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat per acollir durant una setmana
del passat mes de març una persona en període de pràctiques de formació, que ha realitzat diverses tasques al Museu Municipal.
Amb aquesta actuació, la Corporació es mostra sensible amb els temes de formació i de política social i per aquest motiu dóna suport a
aquestes iniciatives.
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Manteniment del Parc de Sant Guillem
L’Ajuntament de Llívia ha fet la posta a punt d’aquest espai públic.
Gràcies a la intervenció de la Brigada Municipal i la gent que prové de
Programes ocupacionals, i de Programes de rehabilitació i inserció
s’han pintat i endreçat tots els elements de fusta del Parc.
S’ha aprofitat aquest hivern per fer un repàs a tots els gronxadors,
bancs, baranes, cartells informatius, pista poliesportiva, entre altres,
per deixar-ho tot en
les millors condicions
possibles pel seu ús i
posteriorment s’han
pintat tots els element de fusta per tal
de fer el seu manteniment i millorar-ne la
durabilitat.

Parc de Sant Guillem

Reunió del Canal d’Angustrina
L’Ajuntament d’Angoustrine ha convocat la primera reunió oficial de la
Comissió del Canal Internacional d’Angustrina i Llívia, per al proper 7
de maig.
El reglament amb el que es regeix aquesta Comissió es va firmar a
Bayona l’11 de juliol de 1868, i des d’aquella data mai s’havia reunit.
Tots dos estats sempre han intentat complir el reglament firmat a Bayona, tot i que, en èpoques de poca aigua, els pagesos d’un i altre
costat havien anat trobant les seves pròpies solucions.
Ha arribat l’hora de seure i buscar solucions a alguns dels problemes i
malentesos que durant anys han patit els màxims usuaris del Canal:
els pagesos. A la reunió també s’hi tractaran temes sobre les obres
de millora que s’han de realitzar al Canal, per tal d’optimitzar l’ús
d’aquest bé tan preuat com és l’aigua.
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AEC Llívia

Targeta Sanitària
Europea (TSE)

L’Associació d’Empresaris i
Comerciants de Llívia (AEC)
es complau a participar a partir
d’ara a la revista d’informació
municipal del nostre poble. Per
aquest mitjà aprofitarem per
informar als ciutadans de les
activitats que anirem desenvolupant en el futur i que comencen per la Festa del Castell, el
proper dia 12 de Maig, a la que
volem hi participi tot el poble
plenament per tal de celebrar
aquest esdeveniment.

Donada la ubicació fronterera
de Llívia, resulta interessant
que tot el veïnat de la vila tingui
aquesta Targeta.
Aquest document, que és personal i intransferible, dóna dret
a rebre assistència sanitària,
sempre que es necessiti, dins
del territori de la Unió Europea,
de l’Espai Econòmic Europeu i
a Suïssa, en igualtat de condicions del país on us trobeu i
sense cost.

No obstant, en la primera aparició en la revista volem fer palès
el nostre malestar per les notícies sobre la construcció a la
carretera neutral de Llívia a
Puigcerdà d’una MENA de rotonda per sense cap sentit, per
tal d’agilitzar el pas de camions
cap a la Nacional 20, però que
en el fons amaga la facilitat
d’accés a una possible macro
àrea comercial que en el supòsit de que es fes seria un cop
mortal per al comerç no tan
sols de Llívia sinó de pobles
veïns com Puigcerdà o els veïns francesos. Per tant, de la
part de l’AEC de Llívia ens oposem rotundament a la construcció de la citada rotonda demanant als governs francès i espanyol que cerquen una altra
solució.

Es pot sol·licitar al CAISS
(Centres d’Atenció i Informació
de la Seguretat Social) i per a
més informació podeu visitar la
web de la Seguretat Social.
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Un equip fa pinya durant el
transcurs dels Campionats
de l’any passat

Campionats de rugby i handbol
Del 29 d’abril al 3 de maig tenen lloc els Campionats d’Espanya Universitaris 2013, a Alp, a Puigcerdà i a Llívia.
Es tracta dels campionats esportius a nivell estatal en el qual esteu
tots convidats a gaudir d’aquests partits.
Programació:
Rugby masculí, al Camp de futbol de Llívia
Dimarts 30 d’abril: de 9 a 19 h
Dimecres 1 de maig: de 9 a 16.44 h
Dijous 2 de maig: de 9 a 13.26 h
Handbol femení, al Poliesportiu de Llívia
Dijous 2 de maig: de 10 a 15 h
Divendres 3 de maig: la final, a les 12 h
Handbol masculí, al Poliesportiu de Llívia
Dimarts 30 d’abril: a les 10, a les 12, a les 15 i a les 17 h
Dimecres 1 de maig: a les 10, a les 12, a les 15 i a les 17 h
Dijous 2 de maig: a les 12 i a les 17 h
Divendres 3 de maig: la final, a les 10 h
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Diada de Sant Jordi
Com cada any, Llívia s’ha omplert de roses
i de llibres per celebrar la Diada de Sant
Jordi.
Els alumnes del CEIP Jaume I de Llívia han
obert les portes per mostrar a la vila els treballs i els textos de Sant Jordi. Per la tarda,
va tenir lloc el recital de poemes de Joana
Raspall, amb motiu del seu 100è aniversari
i després es va procedir a entregar els premis dels Jocs Florals de l’escola.
Mostra de treballs dels alumnes amb materials reciclats

La veu de la Vila: 3a edat Llívia
Tots hem tingut o tenim els pares a casa, tots ens hem plantejat, jo a la feina i els pares sols a casa.
Què millor que tenir un espai que durant el dia els pares puguin tenir un
esbarjo, no pas quatre parets i ja està, no, un espai on a part de poder trobar-se amb els seus companys/es i petar la xerrada o fer la partida, els
aporti quelcom més.
Un espai viu, on es realitzin activitats específiques per a ells, amb personal
especialitzat.
“Quin diner més ben gastat ”, al cap i a la fi són ells els qui ens han deixat
aquest poble, és a ells a qui hem d’agrair el llegat.
Val l’esforç, sabem que són malts temps, però hi ha coses que han de passar per davant d’altres.
Sabeu que estem per al que vulgueu, a la mida de les nostres possibilitats.
Us agraïm que al menys tingueu en compte els nostres suggeriments i potser actueu en conseqüència, depenent de les possibilitats actuals de
l’ajuntament.
ASCULL ÉS EL QUE ÉS, ÉS DE TOTS, ESTÀ AL SERVEI DE TOTS I
OBERT A TOTS.
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Agenda maig 2013
• Diumenge 5 de maig, 25a Festa dels avis

A les 12.15h Missa Solemne, a l’església de Llívia
• A les 13h Dinar al Restaurant Xalet de la Formatgeria i entrega d’obsequis
•

•

A les 17h Berenar i Ball amb “Siscu i Nando”

• Diumenge 12 de maig, inauguració del Castell de Llívia
•

De 10 a 12h Visites guiades

•

A les 12h inauguració oficial del Castell

•

A les 12.30h Representació teatral

•

A les 13.30h Dinar Popular

Mare
Qualsevol llum del vespre em porta a tu,
temps íntim remorós de fulles,
i a la casa on tu ets hi ha el centre pur,
devora els fogons, a la teva cuina.
La teva veu ressona a la cova ancestral,
fondària primordial del meu origen,
i el sopar que serveixes amb les teves mans
té l’aroma i l’escalfor del pregon viure.
Més real que tu no hi ha ningú,
mare que de cada estació ets la reina,
i a tot arreu alenes sentit absolut
i per sempre el meu món duu la teva empremta.
Carme Cabús (Miralls d’Aigua)
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