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L’abril en imatges

Festa dels avis

L’Associació d’Empresaris de la Vilà de Llívia, juntament amb l’Ajuntament, està treba-
llant en la preparació de la festa del Castell per al pròxim 11 de maig. 
Amb la col laboració de l’Associació de Puntaires de Llívia i altres persones voluntàries 
s’han confeccionat banderes i estàndards per tal d’ambientar el poble en l’època medie-
val. També s’han confeccionat centres per decorar les taules del dinar i s’estan organit-
zant diversos espais per realitzar-hi exhibicions medievals i jocs infantils així com una 
representació teatral que tindrà escenari al mateix Castell. 
Durant el dissabte 10 de maig hi hauran parades de mercat artesanals al carrer Raval i el 
diumenge 11 al recinte del pàrquing de l’Església  on al migdia s’hi servirà el dinar. 
Els hi recorden que la venta de tiquets es farà al Museu Municipal de Llívia i establiments 
de la vila. Esperem la participació de tots el Lliviencs i visitants del nostre poble als que 
animem a vestir-se d’època medieval per tal d’escenificar al màxim aquesta festivitat. 
L’Associació d’Empresaris de la Vila de Llívia.

IIa Festa del Castell

.
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.



Es consolida
la Festa del Castell
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Telèfons d’interès Tema Pàg.
Ajuntament 
Patronat de Turisme
Museu de Llívia
Museu de la Pagesia
CEIP Jaume I
Llar d’infants
Parròquia

972 896 011
972 896 313
972 896 313
616 982 909
972 896 224
972 897 006
972 896 301

La segona festa del Castell tindrà lloc el cap de setmana del 10 i 11 de maig.

Enguany el dissabte dia 10 les paradetes de la fira artesana ompliran el carrer Raval 
de vida, olors i colors. La fira d’ambientació medieval el diumenge dia 11 es desplaçarà 
al pàrquing de l’església, punt neuràlgic juntament amb el Castell de la jornada de la 
Festa.

El dia 11 el Castell s’engalana i ens transportarà a l’època medieval, una llarga llista 
d’activitats ens espera per aquest dia. Començarem amb la representació teatral que 
escenificarà el moment històric, seguidament les exhibicions de temàtica medieval 
com tir amb arc, pintacares, jocs infantils, i les paredetes ens obriran boca per al 
dinar i després del dinar per pair ball de tarda!!

Us animem a vestir-vos com a l’època medieval, recordeu que l’Ajuntament subven-
ciona 5€ per disfressa!!!!

Quan al dinar, vist l’èxit de la passada edició, serà amb tiquet numerat i per taules, el 
preu per els adults 10€ (escudella, codillo amb patata al caliu, iogurt i coca) i per els 
infants 5€ (pasta amb salsa de tomàquet, cuixa de pollastre, iogurt i coca). 

VENDA DE TIQUETS AL MUSEU
Us animem a tots a col laborar i a  assistir a la II Festa del Castell.

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
del Museu municipal:
de dimarts a divendres de 10 a 18 h
Dissabtes i festius, de 10 a 20 h
Diumenges, de 10 a 14 hores
Dilluns tancat

972 896 280
972 146 213

061
902 111 444
972 880 150
972 896 120
972 880 948
800 760 706
973 350 187
972 880 165
902 422 242
972 200 275

972 884 884

972 141 313

972 140 665
972 880 182

Bombers de Llívia
Consultori Mèdic
Ambulàncies
Sanitat respon
Hospital de Puigcerdà 
Farmàcia Llívia M. Biel
Sorea (Aigües)
Fecsa-Endesa-Avaries
Repsol Butano
Renfe Puigcerdà
Alsina Graells
Autobusos Teisa Girona
Consell Comarcal 
de la Cerdanya
Serveis Socials 
Comarcals
Oficina de Turisme de 
la Cerdanya
Deixalleria

Emergències                                                               112

2 3

Consolidació Festa del Castell
Festa dels Avis
Càmera, acció... a Llívia
Tarifes Esplai i piscina
Volta Cerdanya Ultrafons
L’abril en imatges
Estació Meteorològica
Visitants al Museu
Sumant Capacitats
Agenda maig
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II Festa del Castell, 11 de maig de 2014



Pel que es pot observar, els infants passen gran part del temps a l’escola i amb els 
avis: els van a recollir a l’escola, els porten a jugar al parc i els cuiden quan estan 
malalts.

Els avis, en la societat actual i tal com està muntada, fan un paper important per 
tal de conciliar vida familiar i feina ja que els horaris molts cops impedeixen que 
es pugui gaudir de tot el temps que es voldria per estar amb els nens. El paper que 
actualment els demanem, centrant-nos en la dinàmica d´avui en dia sobrepassa el 
rol que fins no fa excessius anys havíem concedit a les àvies i als avis. Aquest rol ha 
variat substancialment i  han adquirit moltes obligacions envers la cura de les nétes 
i els néts. 

Des de fa anys l’Ajuntament celebra la Festa dels AVIS amb una missa solemne, un 
bon dinar i es felicita als avis i àvies que fan 80 anys o bé 50 de casats, un any més ce-
lebrarem aquesta festa envoltats dels més savis, dels més grans, dels més pacients 
i entregats membres de Llívia.

Que per molts anys ens poguem trobar!!

Festa 
dels avis, 25 de maig
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Taller de memòria 
per a la gent gran
L’Ajuntament de Llívia juntament amb la CREU ROJA organitza un taller de Memòria 
adreçat a majors de 65 anys per tal d’intervenir en el manteniment i combatre el 
deteriorament de les funcions cerebrals bàsiques.

Els cursos seran els dilluns 5, 12, 19, 26 de maig i 2, 9 de juny i la segona part el 15, 22, 
29 de setembre i 6, 13,20 i 27  d’octubre i 3,10, i 17 de Novembre 
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EL LLARGMETRATGE DOCUMENTAL DE MAITE GARCÍA RIBOT“CARTAS A 
MARIA”  ES RODARÀ A LLÍVIA.

Part del rodatge d’aquest film es rodarà a Llívia, amb la participació de Televisión Es-
pañola i amb Col laboradors com el Ministerio de Cultura, i L’Institut Català d’Empreses 
Culturals de la Generalitat de Catalunya i la Cinématheque de Toulouse.

Maite García és la directora del llargmetratge “ Cartas a Maria” qui a arrel de l’enfermetat 
d’Alzheimer del seu pare decideix recuperar la història silenciada del seu avi Pedro i fer-
ne un llargmetratge documental.

Pedro va ser exiliat republicà, va haver de fugir a França deixant a la seva esposa Maria i 
els seus 2 fills. La seva il lusió de retornar a Espanya es va veure truncada ja que va morir 
víctima d’un bombardeig Aliat a Burdeos.

A través dels records orals, fotografies, records i sobretot de les 46 cartes que Pedro va 
escriure a Maria des de l’exili, l’autora anirà reconstruint l’epopeia familiar.

Si veieu càmeres
per la carretera és per què...

.



	  

Volta Cerdanya ultrafons

L’abril en imatges

Passa per llivia el divendres 6 
de les 10 a les 14 h. 

No us ho perdeu!

8 9

Tarifes Esplai i piscina 2014
Amb l’arribada del bon temps us informem de les tarifes per l’Espali i la Piscina 
Municipal, és qüestió d’anar fent boca!!!

Realitzar la Volta a la Cerdanya a través dels senders que unien els pobles de la 
comarca o de les comarques veïnes és descobrir un entorn meravellós, descobrir 
una de les valls més boniques d’Europa per la seva amplitud i el seu assolellament, 
lloc on esportistes com en Kilian Jornet o l’Emma Roca hi han passat hores i hores 
trepitjant i descobrint els magnífics racons de la vall, envoltada  pels quatre cims 
que dominen la plana: el Carlit, el Puigpedrós, la Tossa Plana de Lles i el Puigmal.

La VOLTA CERDANYA ULTRAFONS et convida a viure una aventura i, al mateix temps, 
assolir un gran REPTE. Enguany tindrà lloc el 6, 7 i 8 de juny i passa per Llívia.

Enguany el mes d’abril ha estat carregat d’activitats i festes. Què millor que fer-ne 
un resum en imatges per tal de mostrar-les i tenir-les !!
Tallers, Concert, Setmana Santa, St Jordi, Pasqüetes 

TARIFES  ESPLAI  
Nens escolaritzats o empadronats 
a Llívia 
Primera o segona quinzena del mes 
durant el matí  
Primera o segona quinzena del mes 
durant la tarda

Primera o segona quinzena del mes 
durant el matí i la tarda

Mes sencer només durant el matí

Mes sencer només durant la tarda 

Mes sencer durant el matí i la tarda 

Dos mesos només durant el matí

Dos mesos només durant la tarda

Dos mesos durant el matí i la tarda 

Resta de nens 
Primera o segona quinzena del mes 
durant el matí

Primera o segona quinzena del mes 
durant la tarda

Primera o segona quinzena del mes 
durant el matí i la tarda

Mes sencer només durant el matí 

Mes sencer només durant la tarda 

Mes sencer durant el matí i la tarda

Dos mesos només durant el matí

Dos mesos només durant la tarda 

Dos mesos durant el matí i la tarda

TARIFES  PISCINA MUNICIPAL  

 
Entrada menors de 6 anys

Entrada diària normal adults

Entrada diària menors 
(de 6 a 15 anys)

Entrada diària jubilat o 
major de 65 anys

Abonament 10 dies adult

Abonament 10 dies menor 
(de 6 a 15 anys)

Abonament 10 dies jubilat 
o major de 65 anys

Abonament temporada adult

Abonament temporada 
menor (de 6 a 15 anys)

Abonament temporada 
jubilat o major de 65 anys

Pack de 25 entrades per 
a establiments turístics

Nota: 
Els abonaments i el pack de 25 entra-
des tindran una durada i vigència de 
l’any natural en el que s’expedeixin.

Els establiments turístics interessats 
en obtenir el pack de 25 entrades hau-
ran de sol licitar-lo prèviament a les 
oficines municipals.

90 € 

85 €

105 €

110 €

105 € 

130 € 
215 €

205 €

250 € 
 

135 €

125 €

155 €

160 € 

155 € 

185 €

315 €

305 € 

360 €
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Gratuït  
4 €

2 €

3 €

30 €
 

15 €

 
20 €

100 €

60 €

70 €

62 €
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Estació 
Meteorològica

Sumant Capacitats

Número de visitants
al Museu per Setmana Santa

El diumenge 1 de juny a Llívia es celebrarà la cursa SUMANT CAPACITATS, amb 
un recorregut de 5 km amb sortida al Parc de Sant Guillem  passant per Onzès i 
arribada a Llívia.

La cursa és oberta a tothom, tant esportistes com qui vulgui gaudir d’una passejada 
amb els amics, nens o el més grans, persones amb discapacitat o sense per què 
de fet es tracta de mostrar al món que TOTS TENIM LES MATEIXES CAPACITATS!!

El projecte social de l’edició 2014 anirà destinat a les següents entitats:
DEBRA, ASSOCIACIÓ PIEL DE MARIPOSA, associació sense ànim de lucre que tre-
balla per millorar les persones afectades per l’epidermòlisi bullosa, els qui la pa-
teixen tenen la pell tan feble que actes com vestir-se o dutxar-se els hi és dolorós

FUNDACIÓ INTINERARIUM, col laborarà amb el projecte Box 21 per tal de crear 21 
aplicacions per a dispositius mòbils de carácter social i gratuïtes, que ofereixen 
solucions integradores.

La Setmana Santa ha estat molt animada al Museu de Llívia, 717 persones han 
entrat a visitar el Museu, tot i que caldria remarcar que l’afluència a la Oficina ha 
estat encara més alta ja que molts turistes demanen informació sobre excursions i 
activitats a fer així com informació de la Vila, per tant a partir de les 10 del matí fins 
les 8 del vespre s’ha anat fent a un molt bon ritme de treball i assistència. 

Per una altre banda els cursos d’Arqueologia destinats als més petits van tenir una 
molt bona acceptació i un bon número d’assistents, en total 35 alumnes. El curs de 
sabó per adults va comptar amb 9 assistents entre els torns de matí i tarda.

.

.

L’Estació meteorològica de Llívia durant el passat mes de març va enregistrar el 
dia 17 la temperatura màxima de 24ºC mentre que la mínima mensual va ser el dia 
24 de -8ºC, amb una oscil lació extrema de 23,5ºC. Amb una temperatura mitjana 
de 14ºC positius i una mitjana de mínimes de -1.9ºC.

 Quan a les precipitacions, les més destacades són el dia 3 amb  14,9 mm i el dia 
2  4,8 mm.

Us recordem que cada dia via Facebook us informem de les temperatures màxi-
mes i mínimes enregistrades, així com de les precipitacions.

	  

	  

	  

El recorregut quedarà marcat i serà el 1er itinerari apte per a tots els públics de tot 
Catalunya


