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TELÈFONS D’INTERÈS 
 
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 Llívia M. 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 dissabte, de 10 a 20 h 

Diumenges i festius, de 10 a 14 hores 

Dilluns tancat 
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Arriba el Festival de Música 
 

 

El toc de sortida de la 32a edició del Festival de Música de la Vila de 
Llívia el donarà l’Orquestra “Camera Musicae” el proper dijous 8 
d’agost i comptarà amb la programació següent 
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Subvenció per afitar les Bulloses 

L’Ajuntament de Llívia ha rebut una subvenció extraordinària de 
24.071,66 euros per tal d’afitar la Muntanya de Llívia a les Bulloses. 

Les Bulloses són uns terrenys formats per boscos, pastures i llacs, 
situat dins del territori francès i és propietat de Llívia i de la Diputació 
de Girona. Inclou l’àrea del Baix Carlit (1.156 hectàrees) i el Bac de 
Llívia (188 hectàrees).  

El Baix Carlit o zona de pasturatge comprèn els paratges que van del 
Solà de la Coma de la Grava al Pla de les Bones Hores. El Bac de 
Llívia comprèn situades al sud de l’estany de la Bullosa, i els llacs de 
Pradells (Negre, Llarg i del Racó).  

Raons històriques per les quals Llívia té aquests drets 

L’any 1035 en el testament del Comte Guifré II a la seva mare li deixa 
la “dominicatura” de Llívia amb prats, pastures i garrigues rebudes del 
seu pare. Més endavant l’any 1175 un document confirma aquestes 
propietats que seguiran essent propietat de Llívia fins que Alfons I els 
cedeixi al Monestir de Poblet, però Llívia pot seguir fent ús dels seus 
drets. El 9 d’abril de 1297 el Monestir de Poblet ven aquestes propie-
tats a Puigcerdà, un cop comprades, Puigcerdà prohibeix a Llívia  por-

tar-hi el bestiar. 
Llívia no ho va ac-
ceptar i va elevar 
una queixa al rei 
de Mallorca i va 
aconseguir els 
drets històrics que 
hi tenia. Puigcerdà 
finalment ho ven a 
Francesc Sicard 
l’any 1715 i Llívia 
segueix usant les 
pastures. 
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L’any 1827 el govern francès fa el primer Pla cadastral, 10 anys més 
tard un descendent de l’antic propietari (l’hereu Sicard) vol cedir una 
tercera part de la muntanya als 11 pobles, entre ells Llívia, que feien 
ús de les pastures, a canvi que les seves dos terceres parts de les 
pastures quedessin lliures de càrregues fiscals. Però el 1878 Angos-
trina no està d’acord amb l’ús de forma col·lectiva de les pastures i 
demana que es fessin particions per a cada poble i, si no, que es ven-
gués la finca en subhasta pública. El Tribunal de Prades ho declara 
indivisible i ordena la licitació de la finca i l’any 1879 s’adjudica als po-
bles d’Ur, Vilanova de les Escaldes, Odelló i Llívia (Angostrina i cinc 
pobles més queden fora). L’import que havia de pagar Llívia va anar a 
càrrec del seu alcalde, Miquel Meranges, que es va haver de ven-
dre les seves propietats per al seu pagament, ja que els habitants 
de la vila no van voler cooperar en la part que els pertocava per-
què creien que, malgrat que no es pagués, no per això s’havien 
de perdre uns drets dels quals gaudien des d’antic. 

L’any 1903 l’estat francès, mitjançant un decret, declara la zona pan-
tanosa de la Bullosa (propietat de Llívia) d’interès públic per construir-
hi una presa, amb la qual se subministra l’electricitat necessària pel 
funcionament del Tren Groc. Finalment els interessos dels francesos i 
els de Llívia van resoldre de la següent manera: Llívia va cedir 66 ha. 
a canvi de rebre 200 ha. de la zona de la Coma de la Grava i Solà de 
la Coma.  

Zona dels llacs 
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L’any 1960 es va arrendar, contravenint les disposicions vigents, una 
parcel·la al Pla de les Bones Hores, una de les clàusules deia que 
l’arrendament es podia transformar en venda en plena propietat. I van 
sorgir de nou els conflictes. Finalment l’any 1980 es resol el proble-
ma: es concedeix a una societat francesa la construcció i explotació 
d’un hotel sobre la parcel·la al pla de les Bones Hores, explotació que 
es prolongarà fins l’any 2030 data en què l’edifici i l’explotació passa-
ran a mans de Llívia. 

Pel que fa referència a la zona del Bac de Llívia ja en època dels 
comtes de Cerdanya els lliviencs feien usdefruit de l’àrea, en aquest 
cas els litigis van ser majoritàriament amb Bolquera que després 
d’anys de conflictes finalment l’any 1832 es divideix el terreny en 3 
parts i s’adjudica una part a Llívia (l’actual) i les dues restants a Bol-
quera. 

Ara, atesa la situació actual i tenint en compte que la gran majoria de 
ramaders de Llívia, els que realment coneixien amb exactitud les fites 
que marcaven els límits de la nostra muntanya, han desaparegut, 
sense deixar constància d’aquests coneixements, i que els joves ra-
maders actuals en tenen certs punts de referència, i tenint en compte 
que en certs moments hi ha hagut situacions delicades entre els nos-
tres veïns francesos, és per això que aquest Ajuntament ha decidit, 
com es diu vulgarment, “posar fil a l’agulla” i procedir a delimitar defi-
nitivament la nostra propietat a fi d’evitar en el futur problemes de veï-
natge pel tema de les fites. 

Les Bulloses a 
finals de juny 
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Nou contenidor de roba amiga 

La Cooperativa Roba Amiga ha ubicat un dels seus contenidors taron-
ja a la Vila de Llívia. 

Per a la recollida del residu tèxtil, el contenidor és l'element clau. Per 
això la Cooperativa Roba 
Amiga intenta ubicar el mà-
xim nombre de contenidors. 
A dia d'avui hi ha més de 
1.500 contenidors repartits 
per tot el territori català. 

El disseny dels contenidors 
taronges ha estat pensat per 
una bona funcionalitat i se-
guint criteris d'Ecodesign. 

 

Ja podeu recollir la vostra pancarta 
L'Ajuntament posa a la vostra disposició unes pancartes amb els se-
güent contingut:  

STOP A L'ENLLAÇ AMB LA NACIONAL FRANCESA RN-20 

Podeu passar a buscar-les per l'Oficina de Turisme, de 10 a 20h. 

Paral·lelament, a les actuacions que està duent a terme l’Ajuntament, 
Josep Antoni Duran i Lleida, President-Portaveu del Grup Parlamenta-
ri de CiU al Congrés dels Diputats ha parlat, aquest mes de juliol, amb 
el Ministre d’Afers Exteriors sobre aquesta problemàtica. 

 

 

Reparació dels carrers de la Vila 
L’Ajuntament de Llívia ha dut a terme, el proppassat mes de juny, una 
campanya d’aglomerat en tots els carrers de la vila per tal de corregir 
irregularitats i millorar la vialitat.  

També s’ha aprofitat per condicionar i millorar l’accés al Parc de Sant 
Guillem. La inversió total ha estat d’uns 35.000 € aproximadament. 
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Descobrint les Barraques de Pastor 
 

Hom pot descobrir l’existència de diverses Barraques de Pastor dins 
del terme municipal de Llívia.  
El Patronat del Museu municipal de Llívia proposa una ruta per desco-
brir aquest tipus de construccions, 
fetes amb la tècnica de pedra seca, 
i que estan relacionades amb el 
món rural i, sobretot, amb activitats 
ramaderes. 
El Patronat ha editat un mapa en el 
qual hi ha marcats, a part de la Ru-
ta de les Barraques de Pastor, al-
tres sortides i excursions que es 
poden fer pels voltants: la visita al 
Castell de Llívia, el Camí de Sant 
Jaume i el Camí de les Fonts, entre 
altres. 
També hi surten representats els 
punts d’interès de la vila de Llívia i 
tots els hotels, bars, restaurants, 
comerços i altres serveis de què 
disposa la Vila. 
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AEC Llívia 
 

Després de reunions de treball i 
d’activitats prèvies, l’Associació 
d’Empresaris de la Vila de Llí-
via es va constituir oficialment el 
18 de juny de 2013 amb la fina-
litat de promocionar la Vila. 
Fins ara s’han fet les següents 
activitats:  
- Participació en la festa del 
Castell 
- L’ofrena floral a Sant Guillem 
-  Entrega de la documentació 
per participar en la convocatòria 
del projecte europeu:  Enclaus 
d’Europa 
-  S’està preparant la participa-
ció amb una carrossa sobre El 
Castell a la desfilada de carros-
ses de la Festa de l’Estany de 
Puigcerdà 
 

 

Les flors de la  
senyera! 
 

 

L’Ajuntament de Llívia dóna les 
gràcies als empresaris i la gent 
que va participar a que la nostra 
senyera convertida en flors fos 
una realitat! 
 
 

 

Contractació de 
personal per a 
l’estiu 
L’Ajuntament de Llívia ha realit-
zat diverses contractacions de 
personal per tal de fer front a ne-
cessitats puntuals.  

Per una banda, s’han contractat 
dos vigilants amb el 80% de la 
jornada, per a la piscina munici-
pal. També s’ha contractat una 
persona per fer la substitució de 
la baixa per maternitat de la vigi-
lant del Museu municipal; 2 per-
sones a mitja jornada adscrites a 
la Brigada municipal, per ajudar 
a tasques de neteja de les vies 
públiques del municipi i un total 
de 9 monitors per al Casal 
d’Estiu, durant els mesos de juliol 
i agost. 
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Denúncia per no tenir la bandera 

El Subdelegat del Govern a Girona, el senyor Francisco del Campo 
Fernández, va fer arribar un escrit a les oficines municipals que infor-
mar-nos que “Fruit d’una denúncia, s’ha tingut coneixement que el 
vostre Ajuntament no oneja la bandera espanyola. El fet de no tenir 
col·locades a l’exterior de l’edifici consistorial les banderes que esta-
bleix la Lleida 39/1981, de 28 d’octubre, de banderes, obliga a 
l’Administració de l’Estat a actuar per tal d’assegurar que es restablei-
xi el compliment d’aquesta llei”, i ens dóna un termini de 20 dies per 
retre informe. 

És per aquest motiu que en els propers dies veureu col·locades a la 
façana de l’Ajuntament una senyera i una bandera espanyola, per do-
nar compliment a llei estatal i evitar, així, un contenciós del qual des-
coneixem els costos econòmics que suposaria a l’Ajuntament. 

 

L’Ajuntament de Llí-
via felicita al Futsal 
Llívia pel seu triomf 

en la Llíga. 
 

Enhorabona,  
campions! 

 

 

La web de la Transhumància, a l’abast 
L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran 
(IDAPA) juntament amb la Fundació del Món Rural han creat la web 
www.transhumancia.cat, per tal de difondre informació dels camins 
ramaders i transhumants de Catalunya. La presentació d’aquesta web 
va tenir lloc el passat 2 de juny dins dels actes de la Festa de la 
Transhumància. 
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La veu de la Vila:  
Comunitat de Caçadors  

de Llívia 
 

 
La Societat de Caça “Comunitat de Caçadors de 
Llívia” es constitueix com a Associació Esportiva el 
27 de maig de 1993. 
  
És una Societat esportiva privada l’objectiu del qual és el foment, el desen-
volupament i la pràctica continuada de la caça, sense finalitat de lucre. 
 
La Societat neix però molt abans, com a conseqüència de la inquietud i el 
desig dels caçadors i propietaris de les terres de la vila de gestionar la proli-
feració cinegètica tant de la caça menor com de la major. 
 
És per això que la Societat de Caça de Llívia es preocupa de la repoblació 
d’espècies com la perdiu i el faisà i s’esforça a mantenir en equilibri les po-
blacions de caça major (cérvol, cabirol i senglar) dins d'uns paràmetres per-
què la flora, la fauna, els cultius i l’ecosistema en general de la zona en sur-
tin beneficiats. 
 

Així mateix, l’àrea privada de Llívia és molt reconeguda arreu per la caça de 
la guatlla en època de mitja veda. 
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Agenda juliol 2013Agenda juliol 2013Agenda juliol 2013Agenda juliol 2013    

• Dissabte 13 de juliol, a les 19 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, 
conferència “Llívia i els Pirineus en època romana. Resultats i noves 
perspectives”, a càrrec d’Oriol Olesti, professor titular d’Història anti-
ga de la Universitat Autònoma de Barcelona 

• Dissabte 13 de juliol, a les 22 h, a la plaça Major, “Nits de juliol a la 
plaça de Llívia”, ball amb el conjunt Axis. 

• Dimecres 17 de juliol, s’obre el termini de preinscripcions a l’Esplai 
per al mes d’agost. 

• Dissabte 20 de juliol, a les 22 h, a la plaça Major, Nit de Country, 
amb el grup Country Revival Farners.  

• Dijous 25 de juliol, a la plaça Major, “Nits de juliol a la plaça de Llí-
via”, ball amb Expirience Cool “El Pallarès”. 

Voleu rebre la revista al vostre mail? 
Només cal que ens escrigueu un mail a patronat@llivia.org i 
sol·liciteu que la voleu rebre periòdicament a la vostra bústia de cor-
reu electrònic. 

Horari piscina municipal 

Arribat l’estiu, l’Ajuntament de Llívia obre les portes de la piscina mu-
nicipal amb el següent horari: de les 11 a les 20 hores tots els dies de 
la setmana. 

La Festa de Sant Guillem en fotos 

Voleu veure les fotos de la Festa de Sant Guillem? 

Passeu pel Patronat del Museu Municipal, trieu les que més us agra-
din i us les enviarem per correu electrònic. O us les endugueu direc-
tament en el vostre pen. 


