
BUTLLETÍ Ajuntament de Llívia
Informació municipal - Número 8 - Del 20 de desembre de 2021 al 19 de gener de 2022 - Edita: Ajuntament de Llívia

AJUNTAMENT DE LLÍVIA - 972 896 313 - correu electrònic: comunicació@llivia.org

Els ramaders locals, pioners a l’Estat

Els ramaders de Llívia empren-
dran un programa voluntari de 
prevenció, control i eradicació 
de rinotraqueïtis infecciosa bo-
vina (IBR) i del virus de la dia-
rrea viral bovina (BVD). Així ho 
van acordar ramaders, tècnics 
dels serveis de veterinària del 
Departament d’Acció Climàti-
ca, Alimentació i Agenda Rural 
de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Llívia, en una 
trobada recent que va tenir 
lloc a la sala d’actes de l’edi-
fici consistorial. A la reunió hi 
havia la subdirectora general 
de Ramaderia, Mercè Soler, i la 
coordinadora del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural de l’Alt Pirineu i 
Aran, Núria Fontanet.

Aquesta mesura convertirà Llí-
via en una «illa sanitària» i su-
posarà que els ramaders del 
municipi seran els primers de 
Catalunya i de l’Estat espanyol 
en adoptar aquestes mesures 
sanitàries que des de fa anys 
són reconegudes i aplicades 
per les ramaderies de diferents 
països, com és el cas dels ra-
mats francesos.

«És l’única forma. Hem de po-
sar-nos a remar, sense esperar 
ajuts, ja que la nostra situació 
es complica quan volem apro-
fitar-nos de les pastures que 
tenim a les Bolloses. Les nor-
mes sanitàries són diferents a 
França i sempre estaríem amb 
dificultats i en desigualtat», 
explica Venanci Agustí, rama-
der de Llívia. «A molts països, 
França o Portugal per exemple, 
fan vacunacions per a tractar 
aquestes dues afeccions. A 
Espanya no s’hi fa. Per aques-

Posaran en marxa un pla voluntari de prevenció, erradicació i control sanitari 

Reunió de tècnics i ramaders a la sala d’actes de l’Ajuntament de Llívia.

deix la mobilitat del bestiar po-
sitiu d’IBR (rinotraqueïtis bovina 
infecciosa), tot i haver estat va-
cunat prèviament. Els ramaders 
de Llívia van expressar, llavors, 
les seves queixes per la situació 
de la qual cap administració, ni 
estatal ni autonòmica, els havia 
alertat amb antelació.

Normativa local
L’Ajuntament de Llívia, a con-
seqüència de la polèmica, va 
demanar llavors poder-se entre-
vistar amb el Govern estatal i la 
Generalitat. L’alcalde de Llívia, 
Elies Nova, s’hi va comprome-
tre davant dels ramaders i, per 
aquesta raó, el batlle ha valorat 
molt positivament l’acord. 

Ara, l’ajuntament s’ha com-
promès a buscar una solució 
per als ramaders que són de 
fora de Llívia ii aprofiten pastu-
res a Llívia. «Caldrà veure com 
es pot obligar des de l’Adminis-
tració local que aquests ramats 
segueixin, com a mínim, una 
pauta vacunal calcada i que 
apliquen els ramaders locals”, 
ha dit Nova.

ta raó hem demanat acollir-nos 
de forma voluntària al programa 
de vacunació per als nostres 
ramats. Serem pioners a l’Estat 
espanyol», afirma Agustí.

Per a tirar endavant el pla vo-
luntari, els ramaders de Llívia 
—actualment hi ha cinc produc-
tors— afronten individualment 
els costos que representarà la 
mesura. Així, tant la compra de 
les vacunes com el sacrifici del 
bestiar que pugui estar infectat 
anirà a càrrec dels ramaders. La 
Generalitat, per la seva banda, 
ajudarà i donarà suport a la me-
sura tot fent les analítiques i els 
controls sanitaris.

Cal recordar que fa uns mesos 
va sorgir la polèmica quan les 
autoritats franceses van alertar 
que només les vaques que ha-
guessin donat negatiu i hagues-
sin estat vacunades podrien 
creuar territori francès, durant la 
transhumància, per pujar a les 
Bolloses (territori llivienc). L’ar-
gument per prohibir el pas dels 
animals es feia en aplicació de 
la normativa europea que impe-
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El Museu de Llívia ha obert una 
nova etapa en la seva història 
més recent, amb la presentació 
del Pla estratègic: Museu de Llí-
via 2030, museu transfronterer, 
obert a la comunitat i al territo-
ri. El document, en el qual s’ha 
estat treballant en aquest últim 
any i mig —en un procés obert 
i participatiu en què han col·la-
borat grups d’interès, persones 
a títol individual i veïns—, recull 
els reptes que vol afrontar i els 
projectes que vol tirar endavant 
el museu amb la mirada posa-
da en el 2030, any que l’equi-
pament i el servei celebrarà 50 
anys. I vol ser, per aquell llavors, 
«un museu transfronterer, obert 
a la comunitat i al territori, que 
a través del patrimoni inspira 
les persones a trobar un sentit 
d’identitat i benestar, a apren-
dre», destaca el document.

El pla marca, però, de forma 
més concreta i desglossada, 
una primera etapa de treball 
que conclou el 2025. A quatre 
anys vista, del 2022 al 2025, el 
museu es proposa actualitzar 
i ampliar la museografia —cal 
incorporar a l’actual exposició 
els elements més significatius 
del jaciment del Fòrum romà i 
cal explicar la peculiaritat geo-
gràfica de la població, a con-
seqüència del Tractat dels Piri-
neus—, més recursos humans 
—avançar cap a la seva profes-

El museu presenta el seu pla estratègic
Actualització i ampliació de la museografia, més recursos humans i noves 
activitats, els reptes més immediats del servei museístic pel 2025

Si voleu rebre el butlletí en format PDF, cal que adreceu un correu electrònic a comunicacio@llivia.org. L’Ajunta-
ment de Llívia utilitzarà les dades exclusivament per a la prestació d’aquest servei. En cap cas se cedirà o comu-
nicarà a terceres persones les dades recollides sense consentiment de l’usuari. Per a donar-vos de baixa només 
cal notificar-ho al mateix correu. 
Si hi ha cap veí o veïna que vulgui rebre el butlletí a casa seva, cal que ens faciliteu la vostra direcció postal.
Si hi ha cap establiment que vulgui tenir el butlletí per a oferir-lo al veïnat, també ho pot demanar a aquest correu.
El butlletí de l’Ajuntament de Llívia el trobeu, regularment, a: Supermercat Charter, Vins Palace, Forn Pa i Coques, 
Autoservei Europa, Llívia Moda, Llar d’Avis, Consultori Mèdic, Perruqueria Miralls, Edelweiss, Farmàcia de Llívia i 
Calaix de Sastre.

L’acte va despertar molt d’interès. (Foto: Ajuntament de Llívia)

ESPECIAL MUSEU DE LLÍVIA

sionalització és urgent i neces-
sari si es volen aconseguir els 
objectius fixats— i generar no-
ves activitats culturals i socials, 
que poden anar des de tenir un 
pla educatiu fins a treballar amb 
col·lectius locals o col·laborar 
amb altres museus de la comar-
ca, per posar uns exemples.

L’acte del passat divendres, 17 
de desembre, que estar presi-
dit per l’alcalde de Llívia, Elies 
Nova, i va comptar amb les in-
tervencions de la cap de la Sec-
ció de Coordinació Museística 
i Protecció de Béns Mobles de 
la Generalitat de Catalunya, Sò-
nia Blasco; de la museòloga i 
consultora del pla estratègic del 
Museu de Llívia, Margarida Lo-
ran, i del director del Museu de 

Llívia, Gerard Cunill Costa. En-
tre el públic assistent cal desta-
car que hi hagué una presència 
nombrosa de la família Esteva.

En el torn de paraules, Blasco 
va felicitar l’equip redactor del 
pla pel treball realitzat i la pro-
posta que s’hi recull, i va qua-
lificar el projecte d’«ambiciós, 
però molt operatiu i crec que 
està ben pensat i modulat». 
Blasco va afegir que «nosaltres, 
des de la Generalitat, us acom-
panyarem, segur, com estem 
fent, tècnicament amb el que 
puguem i econòmicament tam-
bé, amb el suport que en cada 
moment es pugui».

Tot seguit, Loran i Cunill, en una 
intervenció conjunta, van expli-
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Acte: Festa de Cap d’Any amb DJ. - ANUL·LADA

car al públic com s’havia fet el 
Pla estratègic, quines conclu-
sions n’havien sortit i, a partir 
d’aquí, quines propostes de fu-
tur s’havien pensat per al Mu-
seu de Llívia.

El Museu de Llívia és un referent 
cultural i turístic al Pirineu. L’any 
2021 ha rebut prop de 14.000 
visites; s’ha interessat pel seu 
fons i arxiu més d’una quaran-
tena de persones i d’investiga-
dors i ha crescut l’interès per 
a fer donacions. A banda, s’hi 
han organitzat més d’un cente-
nar d’activitats que han captivat 
l’interès de més de 3.500 usua-
ris.

Una gestió més autònoma
L’alcalde de Llívia, Elies Nova, 
va fer la cloenda de l’acte i, a 
banda d’agrair la presència dels 
qui van voler ser presents a la 
presentació del pla, va aprofi-
tar per a anunciar dos aspectes 
importants. L’un, que serà en 
aquest mandat que l’Ajunta-
ment vol deixar redactat el pro-
jecte del nou edifici consistorial 
—que està previst que s’ubiqui 
a l’antiga caserna de la Guàrdia 
Civil— i, l’altra, que l’Ajunta-
ment estudia la possibilitat de 
recuperar el Patronat del Mu-
seu de Llívia, o d’un ens similar, 
per tal de facilitar i agilitzar tots 
els processos administratius i 
de gestió que requereix l’actual 
Museu de Llívia. El trasllat de 
les dependències municipals al 
nou edifici de la caserna es fa 
pensant, també, en l’ampliació 
del Museu que s’aprofitaria de 
la totalitat de l’espai de l’immo-
ble consistorial actual.

L’acte va ser emès en directe 
des del canal de YouTube del 
Museu i seguit per una vintena 
de persones.

Diferents imatges de l’acte. (Autor: Ajuntament de Llívia)



Des de l’Ajuntament de Llívia desitgem que el vostre Nadal estigui ple de felicitat, solidaritat i il·lusió
i que gaudiu d’aquesta alegria durant tot l’any nou. Donem una bona benvinguda al 2022 amb

l’esperança d’un futur en què predominin la salut, l’amor i la prosperitat.

Els nostres millors desitjos:

Bon Nadal i feliç any nou!


