
Agenda

Pàg. 7

Canvi de lluminaries 
en el Poliesportiu 

Març-Abril 2015 · Núm. 28

Pàg. 3, 4 i 5

març-abril 2015

Revista 
d’informació 

municipal

Arriba 
Pasqüetes 

a Llívia

Sumari

Pasqüetes
Divendres 10 d’abril
22H: Teatre amb la Inestable Ceretana de Teatre i l’obra Improbable
00H: festa per als més joves amb Väi Sälä i Hotel Cochambre

Dissabte 11 d’abril
Matí i tarda: parc infantil,
15H:campionat de butifarra
18H:espectacle infantil Llepafils, Pint ball 
23H:ball  amb Que Talquartet i tot seguit: disco Alba

Diumenge 12 d’abril
12H :partit solters contra casats
13H :sardanes a la plaça major amb la Cobla  Montgrins
Parc infantil, al poliesportiu.
18H : concert  i ball amb :l’Orquestra Montgrins

Dilluns 13 d’abril
matí i tarda jocs infantils
12h sardanes:amb la Cobla Selvatana, a la plaça del molí.
a les 6 de la tarda concert i ball amb l’orquestra Selvatana.

Divendres 3 d’abril
Concert del festival de música, 
a les 21 h a l’església música espiritual 
(soprà, violí, orgue)

Dissabte 4 d’abril
A les 18 conferència de Valentí Surià a la sala poli-
valent del Poliesportiu “comentaris sobre el tractat 
internacional de límits, referents  a Llívia”

Tallers de setmana santa
31 de març excavem al museu
1 d’abril la pintura i les eines de caça a la prehistòria
2 d’abril arquitectura megalítica
3 d’abril indústria del vi fem el nostre propi vi
4 d’abril taller de cistelleria

23 d’abril Sant Jordi
26 d’abril Festa dels avis
10 de maig Festa del Castell

Horari del nou servei de busos Llívia-Puigcerdà
amb parada al nou hospital transfronterer

Pàg. 8

Tallers d’arqueologia 
per Setmana Santa

.
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 correu electrònic.

Atenció !!
lleugerament modificats 

els horaris dels busos d’Alsina 
Graells amb parada al Nou 

Hospital transfronterer
TELÈFON HOSPITAL 

TRANSFRONTERER 972657777
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