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Nova senyalització

Cantada d’havaneres i rom cremat 
per a tothom a les 22 h a la plaça.

Exposició de pintures de 
Lourdes Roca, a l’Ajuntament.

.
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.

11 de Setembre 
Diada Nacional

de Catalunya
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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

En aquest dia es commemora la derrota de 1714 en la Guerra de Successió, quan 
Barcelona va caure en mans de les tropes espanyoles de Felip V de Borbó, després de 
13 mesos de setge.

Aquella derrota va significar per a Catalunya la pèrdua de la seva sobirania nacional. 
Amb la promulgació del Decret de Nova Planta es van abolir les institucions catalanes, 
les llibertats nacionals i les lleis pròpies, i es prohibir l’ús del català i les manifestacions 
culturals catalanes.

Aquesta data es va convertir en la Festa Nacional de Catalunya i en aquest motiu cada 
11 de setembre les balconades de tot Catalunya s’omplen amb senyeres, i milers de 
ciutadans catalans surten al carrer per celebrar la Diada.

És una celebració que compta amb un contingut festiu i commemoratiu, però també hi 
ha un component molt fort amb la reivindicació.

Els actes previstos a Llívia per la Diada d’enguany són:

El dia 10 el grup Morralla ens cantaran les típiques havaneres a la plaça major, que 
acompanyarem de rom cremat, us hi esperem.

I us recordem que el dia 11 a Barcelona, dins la campanya “ara és l’hora” es farà la 
“V”. inscripcions al Museu preu del tiquet 15€ bus inclòs.

Edita: Ajuntament de Llívia - www.llivia.org

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Horari 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
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L’Onze de Setembre és la 
Diada Nacional de Catalunya
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Excavacions al castell
El dia 1 de setembre tornen a començar les excavacions a la civitas romana de Llívia. 
Dins del projecte de recerca de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, «El Fòrum de 
la Iulia Libica», que té com a finalitat la delimitació de la situació i l’entitat de les 
restes de la ciutat romana, ja s’ha constatat la continuïtat física de les estructures 
romanes a les immediacions de l’església parroquial i comprovat la naturalesa del 
conjunt de Llívia. La verificació d’aquest fòrum en ple Pirineu és una novetat dins 
l’estudi del món romà a Catalunya doncs, fins ara, tots havien sortit en ciutats de la 
costa.

L’objectiu d’aquest any consisteix en avançar en el coneixement dels límits del 
jaciment. A partir dels resultats de la prospecció geofísica efectuada l’any passat, es 
treballarà en les 3 zones que van donar resultats positius: la zona M1, que correspon 
a l’aparcament situat de l’església, on s’hi va detectar una sèrie de murs mitgers que 
semblen formar un edifici que inclouria també un element circular; la M8, on s’hi van 
detectar dos possibles murs paral.lels entre si però esbiaixats respecte al conjunt 
de les Colomines; i la M5, on s’hi farà l’excavació en extensió, donats els resultats 
de la rasa efectuada en anteriors treballs, que inclouria el sector corresponent a la 
porta d’entrada al recinte o la comprovació de la continuïtat d’un dels murs de 
contenció de l’aterrassament de la infraestructura de l’edifici; aquestes intervencions 
no n’exclourien d’altres dins de la part del fòrum ja descoberta on manca encara 
l’excavació d’alguns sectors concrets.

Un altre dels objectius d’aquest any és valoritzar les restes ja descobertes, les 
úniques d’època romana potencialment visibles, que ajudarien a comprendre un 
dels períodes més importants de la vila. S’elaborarà un panell informatiu amb 
les dadeshistòrico-arqueològiques referents a l’evolució constructiva i cronològica 
de la part del fòrum que es troba a la vista amb la intenció de facilitar una major 
comprensió visual de les estructures; així com l’estat de la qüestió en que es troba 
actualment la investigació sobre aquest edifici públic d’origen romà, incloent també 
els resultats de les cales efectuades als voltants de l’església que han estat decisius 
alhora de confirmar la hipòtesis del fòrum.
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Projecte de senyalització turística, 
gràcies a una subvenció de la 
Diputació de Girona.
Donat que en aquests moments es fa difícil arribar a algunes destinacions turístiques de 
la vila, aquest projecte pretén senyalitzar la vila tan pel que fa la promoció turística com 
pel que fa a indicar els recorreguts que s’han de seguir per arribar a una destinació.

Després del reconeixement in-situ de la senyalització existent, s’ha definit els diferents 
tipus de senyalització a instal.lar:

1.- Senyalització vialitat: per a la circulació dels vehicles senyalitzant totes les 
destinacions turístiques, aparcaments, i els principals serveis.

2.- Monolits carretera: monolits de gran format situats a les entrades.

3.-Senyalització pàrquing església.

4.- “Vostè està aquí “cartells de 1x20x 1 amb teuladet i plànol informatiu indicant la posi-
ció del visitant.

5.- Plafons història de Llívia: reposició dels vinils malmesos en 4 idiomes.

6.-Senyalitzacions de vianants: són rètols turístics que marquen els recorreguts a seguir 
per als vianants, per tal d’arribar a la destinació turística.

Observareu que alguns elements ja estan col.locats 
i la resta els veureu en breu!!



Festival de Música Vila de Llívia
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El Festival d’enguany s’ha 
destacat per la qualitat artísti-
ca de solistes i conjunts, el 
programa aportava alguna no-
vetat com ara el jazz del dia 17, 
que va tenir molt bona rebuda. 

La venta d’entrades ha anat en 
augment registrant-se molt 
bona entrada especialment 
en els concerts dels dies 21 
amb la Orquestra Unesco i Jo-
van Kolundzija, el dia 17 amb 
el “classic meets jazz” amb 
Claudi Arimany i Jazz piano 
Trio i el dia 19 les grans àries 
d’òpera.

Moltíssimes gràcies a tots els 
assistents, que un any més 
han gaudit del nostre Festival 
i ja us comuniquem que 
estem preparant la 34ena 
edició!!

Moltíssimes gràcies a tots: Joaquim Parramon i Almeida, Carla Llaberia Vidal, 
Claudia Austt Trescents, Anna Cunill i Serra, Cristina Redondo Alonso, Jordi Do-
mingo Vilalta, Eva Fernandez Gonzalez, Anna Formentí Baqué, Alberto Chumbo 
Ferreira, Oriol Chicón Cortada, com a monitors i a Albert Valldaura Miró, Ariadna 
Marquès Bertran i Anna Almeida Díaz per fer les pràctiques i col.laborar amb el 
nostre esplai. Fins l’estiu que ve!!
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Gràcies monitors!
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Estació meteorològica Rams de flors
L’Estació meteorològica de Llívia durant el passat mes de Juliol va enregistrar la 
temperatura màxima de 31oC, el dia 17 mentre que la mínima mensual va ser de 
4oC el dia 1, amb una oscil.lació extrema de 23oC. Amb una temperatura mitjana de 
23.2oC positius i una mitjana de mínimes de 8.2oC.

Quan a les precipitacions, les més destacades són el dia 6 amb 32 mm.
Us recordem que cada dia via Facebook us informem de les temperatures màximes 
i mínimes enregistrades, així com de les precipitacions.

APROFITEM PER DONAR LES GRÀCIES A JOAN PLAZA, EL NOSTRE METEORÒLEG 
PARTICULAR I DURANT EL MES D’AGOST A DAVID TUSET i BERTRAN

La 32ena Edició del Concurs de Rams de Muntanya va contar amb la participació 
d’onze adults i nou infants que un any més van omplir les escoles dels vius colors de 
la flora autòctona. Enguany el cartell el va fer Juan Almeida, artista reconegut de la 
nostra vila, que ja havia fet el primer cartell del concurs. Volem donar les gràcies a 
tots els col.laboradors que any rera any participen activament en l’organització del 
concurs, especialment a Ester Gratacós, Rosa Aguilar, Enric Quílez, Ma José Muñiz, 
Emili Vilaseca.


