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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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Festa de la Transhumància
La tradicional Festa de la Transhumància arriba a Llívia aquest 1 i 2 de juny.
La Transhumància consisteix a pujar el
bestiar des de Llívia a les pastures
d’estiu a la zona de l’entorn del llac de
les Bulloses, aprofitant per fer una festa
i un dinar per a recuperar forces.
El dissabte dia 1, a les 11 h, a
l’ajuntament, tindrà lloc la presentació
de la web a l’Ajuntament:
www.transhumancia.cat, impulsada
per la Fundació del Món Rural i l'IDAPA
i que compta amb la col·laboració del
grup de treball Camins Ramaders i
Transhumància a Catalunya. En acabar
la presentació es farà una xerrada sobre el “gos d'atura”. A les 17h tindrà lloc
una exhibició de gossos d’atura, al
Parc de Sant Guillem.
El diumenge dia 2, a primera hora del
matí, a les 7.30h, es farà la pujada del
bestiar a peu. La sortida és a la cruïlla
del camí de Cereja, pel camí de la Font
del Sofre, fins a les planes que es troben al peu de la presa de les Bulloses.
Es convida a tots els vilatans i amics a
acompanyar el bestiar en la seva pujada a la muntanya, i per la gent que no
pot fer el camí d’unes 4 hores,
l’ajuntament organitza un autocar, la
sortida de la qual és a les 10h, a la parada del Troc. I per finalitzar la Festa
tindrà lloc un dinar popular. La venda
de tiquets per poder participar en l’àpat
és a l’Ajuntament, per 10 euros.
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Visites guiades al
Castell

Llívia retorna a l’Edat Mitjana
Els vilatans i vilatanes de Llívia van anar al Castell a rememorar el dia
en què el rei Jaume I el Conqueridor va atorgar, a Llívia, la gràcia de
poder baixar a habitar al peu del turó del Castell, per així poder estar
més a prop dels camps de conreu i a les vies de comunicació, fet que
ha permès donar la data de 12 de maig del 1257 com a moment de
la fundació de la Vila.
El dia 12 de maig de 2013, per tant, es va convertir en una gran jornada festiva en la qual un nombrós públic es va disfressar d’època
medieval i va participar als actes programats. Durant el matí van tenir
lloc diferents visites guiades per tal de conèixer el jaciment. Al migdia
va tenir lloc la inauguració oficial i una representació històrica dels fets
del 1257 i per finalitzar va tenir lloc un dinar popular a la plaça de
l’Església.
L’alcaldessa, Sílvia Orriols, i els membres de la Corporació Municipal
feliciten a l’Associació d’Empresaris i Comerciants de Llívia (AEC) i a
tots els voluntaris que es van involucrar per què aquesta jornada fos
tot un èxit.
Moment de la inauguració del
complex arqueològic del Castell
de Llívia, d’esquerra a dreta:
el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Ramon Moliner; l’alcaldessa de Llívia, Sílvia Orriols; el president de la
Diputació de Girona, Joan Giraut, i el diputat de Monuments
a la Diputació, Albert Piñeira.
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Dinar popular,
amb més de 400
persones

Les Fonts

de Llívia, la nova proposta

Les “Passejades amb guia a les Fonts de Llívia” és la nova proposta turística i cultural que ofereix l’Ajuntament de la Vila per tal
d’arrodonir tot un dia de visita a la nostra Vila.
Aquestes passejos pretenen donar a conèixer la Font del Ferro, la
Font del Sofre i barraques de pastor. Les caminades tenen lloc tots
els dissabtes i duren aproximadament 3 hores. Es recomana portar
bon calçat, aigua i gorra i el preu és de 7 euros. La sortida és des de
l’Ajuntament, a les 10h, i hi ha d’haver un mínim de 5 persones.
Aquesta nova proposta se suma a les visites guiades ja existents:

•

Visites guiades al Castell de Llívia: que tenen lloc tots els
diumenges (i a l’agost a més a més els dimecres) i dura aproximadament 2 hores. També es recomana portar bon calçat,
aigua i gorra i el preu és de 5 euros. La sortida és des de
l’Ajuntament, a les 10h, i hi ha d’haver un mínim de 5 persones.

•

Visites guiades per la Vila de Llívia: que tenen lloc tots els
dissabtes (i a l’agost a més a més els dijous) i dura aproximadament 1 hora. El preu és de 3 euros i la sortida és des de
l’Ajuntament, a les 18.30h. Hi ha d’haver un mínim de 8 persones per a què es pugui realitzar la visita.
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Juny és sinònim a Festa!
Ja està tot a punt per l’esperada Festa de Sant Guillem, que se
celebrarà els dies 15 i 16 de juny, gràcies a la col·laboració de totes
les associacions de la vila.
El dissabte dia 15 tindrà lloc la Festa de les Entitats al Parc de Sant
Guillem, a les 10.30h les quals organitzaran tota mena d’activitats,
tipus Gimcana, per als més petits fins als més grans de la família:
bàsquet, bicis, bitlles, circ, contes, futbol, karate, marxa, paint ball,
entre altres. I haurà un dinar popular a les 14 hores i Ball a les 18h.
El diumenge dia 16 tindrà lloc la processó fins a l’ermita de Sant Guillem, a les 12 h, i un cop allí, Ballada de sardanes a la prada de Sant
Guillem. Es tancarà aquesta jornada amb un Ball de Tarda, a les 17
hores.
El següent cap de setmana, el diumenge 23 de juny, tindrà lloc la Revetlla de sant Joan, on es farà l’esperada recollida de la Flama del
Canigó per portar-la a Estavar. Allí tindrà lloc un berenar popular.
També hi haurà un sopar popular davant de les escoles.
Per celebrar la Revetlla de Sant Pere, el divendres 28 de juny, tindrà lloc un concurs de truites i ball a la plaça del Molí.
I per arrodonir un mes de juny d’allò més festiu l’ASCULL ha organitzat per als nostàlgics la “Música a la carta” en la qual es podrà escoltar 160 cançons de Lluís Llach.
L’acte tindrà lloc a la plaça Major, el
dissabte 8 de juny, a partir de les 18h.

Imatges de Sant Guillem 2011
6

Els avis, els protagonistes
La Corporació Municipal van rebre als protagonistes de la 25a Festa
dels Avis, que va tenir lloc el passat 5 de maig, i en la qual hi van assistir 90 persones.
Va ser una Festa molt agradable i en la qual s’hi van viure moments
emocionants, com la concessió d’una placa a les parelles que enguany celebren les noces d’or i les persones que celebren el seu 80è

És hora d’adobar l’hort
L’Ajuntament de Llívia té a disposició dels veïns uns quants horts municipals, destinats al conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum.
Els horts, però, a més de la funció productiva tenen també una reconeguda funció social, educativa, lúdica i de benestar personal.
Aquest projecte es va engegar el 2010 i des de l’inici sempre ha tingut
molta demanda. Aquests horts estan situats sota de les naus de Llívia, a la Carretera d’Estavar.
Per a més informació adreceu-vos a les oficines de l’Ajuntament.
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Portes obertes Psicomotricitat
La Llar municpal “Les joguines” va obrir les seves portes a l’activitat
de Psicomotricitat que té lloc cada dijous.
L’activitat és duta a terme per una psicòloga del Consell Comarcal de
la Cerdanya i pretén estimular els infants i iniciar-los en el joc lúdic i
esportiu, a més a més de gaudir d’una estona agradable.

L’Esplai obre el període d’inscripció
L’Ajuntament de Llívia organitza les activitats d’estiu, per als mesos
de juliol i agost. Les activitats que s’hi realitzen són molt diverses i estan adreçades a un ampli ventall d’edats: dels 3 als 16 anys.
Per aquest any es mantindrà el Grup de Joves, per als nois i noies
de 12 a 16 anys, degut a la gran demanda que va tenir l’any passat.
La preinscripció a les activitats del mes de juliol s’inicia el dia 17 de
juny, i per al mes d’agost, el 15 de juliol, i la reserva de places és per
rigurós ordre d’inscripció.
Les dades referents a les taxes i a les bonificacions queden detallades a la Ordenança fiscal núm. 12 (de data de 8 de març de 2013),
publicada a la web de l’Ajuntament. Una de les novetats és la diferència de quota entre els nens que estan escolaritzats o empadronats a
la vila amb la resta de nens.
Per a més informació podeu passar per l’Ajuntament.
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Joana Ortega visita Llívia

AEC Llívia
El passat 12 de maig vàrem poder
celebrar la primera Festa del Castell de Llívia, tot un èxit si tenim en
compte que és el primer any.
En primer lloc, agrair als col·laboradors que varen fer una tasca
molt important en tot el que va ser el
servei i atenció per tal que la festa
fos el més lluïda possible.
Els comerciants que, sota un implacable sol, varen exposar els seus
productes, i lluint els vestits que
feien honor a la diada.
És d’agrair l’assistència dels ciutadans del poble i forasters que varen sobrepassar les perspectives
amb gairebé 400 persones, si no
més, malgrat que pocs d’ells anessin
amb vestits medievals tal com demanàvem des de les Associacions i
l’Ajuntament.
En aquest punt sí que demanem,
per a les properes edicions, una
implicació més forta del poble en
aquesta festa que ha de ser medieval i reivindicativa, però tots hi hem
de participar, com es fa en altres
llocs (Vic, Montblanc, etc.).
Esperem que l’any que ve tots hi
poseu el vostre vestit. No cal dir
l’interès de l’Ajuntament amb la Festa, malgrat algun que altre detall que
queda per polir, però, com hem dit,
el primer any és imprevisible.
Felicitats doncs al nostre poble de
LLívia per haver encetat aquesta
iniciativa que com d’altres que
estan preparades ens aportin un
renom a la vila.

La Vicepresidenta del Govern i
titular del Departament de Governació, Joana Ortega, i el secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions
Locals, Joan Cañada, van visitar l’Ajuntament de la vila de
Llívia.
La visita va consistir en una reunió amb els membres de govern de l’Ajuntament per plantejar la problemàtica actual de
l’enllaç de la carretera neutra
amb França i de l’escola, entre
altres temes.
La vicepresidenta va signar el
Llibre d’honor de la Vila i va fer
una visita al Museu de la farmàcia. La visita va finalitzar amb
una passejada per les instal·lacions de l’escola.

Associació d’Empresaris i Comerciants de Llívia
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La Cursa d’Ultrafons passa per Llívia
Un cop més, la Volta d’Ultrafons Cerdanya passa per Llívia el proper
dia 7 de juny, entre les 12.45 h i les 20.30h.
Aquesta cursa segueix senders, camins i pistes per tota la comarca
de la Cerdanya i està formada per quatre curses de diferents distàncies. La de major recorregut consta de 214 km i té lloc els dies 7, 8 i 9
de juny. És el dia 7 de juny on precisament passa per Llìvia amb el
següent recorregut: des d’Estavar es pujarà cap al Castell de Llívia,
on hi haurà un control de cursa, i després es baixarà cap al pàrquing
de l’Església, on hi haurà l’avituallament. Finalment, es marxarà cap
al circuit de Motocros direcció Angustrina.
Aquesta cursa està apadrinada per Kilian Jornet.

Un any del Museu de Llívia
Ja fa un any que el Museu Municipal de Llívia reobrí les seves portes
després de gairebé 6 anys d’estar tancat al públic.
Prop de 16.000 persones –a data de 4 de maig- han visitat el Museu
Municipal de Llívia des que va obrir les seves portes el 5 de maig de
2012. Per tant, aquest equipament enriqueix l’oferta cultural i patrimonial de la comarca.
S’ha ingressat un total de 51.337,69 euros.
Dels quals 41.075,49 euros correspon a entrades al Museu i Visites guiades i
10.262,20 euros a la Botiga del Museu
(venda de pots, llibres, imants, llapis, herbes, entre altres).
A més, el Museu està duent a terme una
campanya amb totes les escoles de Catalunya i llars d’avis per tal de recuperar els
grups d’escolars i de jubilats.
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En Paco, Medalla de l’Esport
La Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya concedirà, el proper divendres 14 de juny, la Medalla de l’Esport de les
Comarques Gironines al senyor Francesc Beltran, arran de la proposta que va fer l’Ajuntament de la vila de Llívia.
Francesc Beltran, conegut entre el veïnat com Paco, és veí de Llívia i
practica el ciclisme i l’esquí de fons i ha dedicat gran part de la seva
vida a la promoció d’aquests dos esports.

La veu de la Vila: Les Puntaires
El 9 de juny celebrem la nostra 18a Trobada de Puntaires a Llívia.
Aquesta Trobada va començar quan unes quantes dones del poble
tinguéssim la inquietud d’aprendre a fer punta de coixí.
La Roser, la Marga, l’Elena, la M. Carme, la Lola, la Trini, la Carmina
i jo mateixa vam buscar una professora i l’Anna M. ens va iniciar
en aquesta artesania. Després,
l’Adela va continuar la tasca.
Hi ha hagut altes i baixes, actualment continuem quatre d’aquest
grup i juntament amb la Teresa,
la Lurdes i la Imma volem fer que
la Trobada d’aquest any sigui un
èxit com totes les anteriors.
No vull perdre l’ocasió de donar
les gràcies a tots els
col·laboradors i a l’Ajuntament de
Llívia per ajudar-nos a dur a terme aquesta Festa.
Ana Ballesteros
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Agenda juny 2013
• Dissabte 1 de juny, Festa de la Transhumància
•A

les 11h, presentació de la web a l’Ajuntament
www.transhumancia.cat i xerrada “el gos d’atura”.

• A les 17h, exhibició de gossos d’atura, al Parc de Sant Guillem
• Diumenge 2 de juny, Festa de la Transhumància
• A les 7.30h, pujada amb el bestiar a peu, sortida de la cruïlla

del camí de Cereja, camí de la Font del Sofre.
• A les 10h, sortida de l’autocar per pujar a les Bulloses a la pa-

rada del Troc
• A les 14h, dinar popular
• Divendres 7 de juny, la Volta d’Ultrafons Cerdanya passa per Llí-

via, a partir de les 12.45h
• Dissabte 8 de juny, “Música a la carta” a la plaça Major, a partir de

les 18 h
• Diumenge 9 de juny, 18a Trobada de Puntaires, Av. de Catalunya,

davant de les escoles
• Dissabte 15 de juny, Festa de Sant Guillem
• A les 10.30h, Festa de les Entitats al Parc de Sant Guillem
• A les 14h, Dinar popular
• A les 18 h, Ball
• Diumenge 16 de juny, Festa de Sant Guillem
• A les 12h, processó fins a l’ermita de Sant Guillem
• A les 13h, Sardanes a la Prada de Sant Guillem
• A les 17h, Ball de tarda
• Dilluns 17 de juny, s’obre el termini de preinscripcions a l’Esplai
• Diumenge 23 de juny, Revetlla de Sant Joan
• Divendres 28 de juny, Revetlla de Sant Pere
• Del 28 de juny al 14 de juliol, exposició de pintures a l’Ajuntament,

a la sala d’actes.
12

