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L'escola FORCA es dedica a la formació d'educadors i educadores en el temps lliu
re infantil i juvenil a Catalunya des de l'any 1982 essent des de llavors la seva finali
tat de possibilitar a totes les persones que es preocupen per l'educació en el lleure 
una formació que els permeti afrontar la important tasca educativa que realitzen, 
amb els nens i nenes dels seus grups i unitats, amb el màxim de coneixement, refle
xió, aprofundiment i responsabilitat, per tal d'aconseguir els seus objectius educa
tius. 
Dins aquesta línia l'escola disposa de diferents nivells de formació: 

CURSOS REGLATS 

Són cursos homologats per la Secretaria General de Joventut i que donen accés al 
títol oficial que aquesta expedeix. Aquests cursos bàsicament tenen dos nivells: 
Monitors i directors. 

CURS DE MONITORS D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL 

I JUVENIL INTENSIU D'ESTIU 

Dates: 3-14 d'agost 
Lloc: casa de colònies a determinar 
Preu: matrícula 22.000 
Pensió completa: 20.000 
Durada del curs: I 05 hores 

CURS DE DIRECTORS D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL 

I JUVENIL INTENSIU ESTIU 

Dates: 1- 14d'agost 
Lloc: casa de colònies a determinar 
Preu: matrícula 26.000 
Pensió completa: 26.000 
Durada del curs: 130 hores 

A banda d'aquests dos cursos l'escola es troba oberta a la possibi li tat de concertar 
cursos amb aquelles entitats, administracions locals (ajuntaments i consells comar
cals) que hi estiguin interessades. 

SECRETARIA DEL CURS 

ESCOLA FORCA 
CI Cervantes, 5 entr. - 08002 Barcelona 

Tel. (93) 317 94 54 
de 16 a 20 hores de dilluns a divendres 

Fax (93) 412 lO 63 

In s er i pe ió Oberta fi ns cinc dies abans de començar el curs. 

En conveni amb: Generalitat de Catalunya 
Departament de la Presidència 
Secretaria General de Joventut 

~"' 
l'associació laica de 

/) . - l'Escoltisme Català . / 

~ESCOLA FORCA ~ T ESCOLA D'EDUCADORS EN EL LLEURE 
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Era posta 

16 de març a MONT SEGUR 
1244-1994 

Jlrnb lo sang dels catars, escrivi un long planh 
Contra paris, contra roma e contra montfòrt... 
Pertot, en tèrra d'Oc, los linhièrs de la mòrt 
Cramon, nèt e jorn, Mont Segur que jai sui flanc . 

..La cançon del boièr, jo! castèl, es dolenta 
E lo cant de vòta dels trobadors ven mut... 
Albespin e nèu venon cendres del laüt 
E la paraula contra l'espasa ven senta. 

..Úèime pros e faidit de mon pòble Occitan 
S'escapa dels Auschwitz de l'inquisiciu tòrta 
Mes la flor desquiçada, un jorn de prima mòrta, 
Tòrna borronar dumpèi sèt cents cinquanta ans. 

Per En Bertrand, Claudi e Robèrt de Marti , 
Mont Segur se dreiça pertot. Dòna Esclar Monde, 
En rau ba negra, fl amba son còrs de colomba 
E prega Diu e Crist, dins son darrèr matin. 

Mont Segur, ma Jerusalèm, mon bèl Se Canta, 
Fas solelh dins mon cur coma un lum sus la mar, 

INSTITUT D'ESTUDIS OCCITANS 
Lo President 
Patrici POUJADE 

Ton batèu de pèira quilha naut l'òr Catar 
E ta dòna d'amor, en estelas volantas, 

J2buca son arcana 
Per la Glèia de Jana 
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mondiala 

16 de març de 1994 

Joan Jacme DELMAS 

Qu 'e' recebut ua letra m'informat dera creacion d'ua rev ista en occitan, INCOP 2000. Com a profes
sor d'occ itan, president der lEO - Arièja e investigador sus era istòria dera Val d'Aran que m'interèssa 
fò rça. 

Que vos arremercii 
Plan corauments 

CONSERVATOIRE OCCITAN 
Centre de musiques traditionelles 
en Midi-Pyrenees 

Pèire Corbefin 
Directeur 

Monsieur, 
C est avec grand plaisir que j'ai Iu votre courrier du 3 Juin dernier reçu ce jour. Nous sommes bien 

sGr vivement intéressés par la création de la revue INCOP 2000 dont vous nous fa ites part. Nous 
serons très heureux que ce soit un succès. 

Dins l'espèr de vos rescontrar lèu, vos asseguri de mos sentiments plan fraternals. 



La questió 

Preguntes 
al vent 

E I nostre passat, el nostre present i el nostre futur està en bona part en mans d'al

tres persones. Partits polítics, associacions, etc. arriben al poder, als estats i les seves 

diferents administracions. La democràcia és la forma de govern amb més influència 

popu lar, però només si aq uesta influència popular ex isteix realment. Dels molts 

defectes que tenen les democràcies que coneixem, n'hi ha dos especialment impor

tants: la fac ilitat de manipulació de la informació i la seva dependència del poder 

econòmic. 

Opcions polítiques que aglutinen gran capacitat econòmica poden generar campan

yes informatives, de vegades molt subtils, capaces de convèncer a qualsevol de qual

sevol cosa, si a ixí s'ho proposen. Altres opcions sense poder econòmic no ens 

arriben amb la mateixa contundència, la saturació de la informació fa molt difícil 

separar el gra de la palla. 

Sovint tots ens fem preguntes que no fem obertament perquè ens pensem que som 

els únics, i perquè nor'rnalment mai s'expressa una pregunta en veu alta fins que no 

tenim també un principi de resposta. 

Perquè és molt sa tenir dubtes i fer preguntes, volem fer-les des d'aquí. Preguntes a 

qui procedeixi , al.ludits, interessats o qualsevol que vulgui donar una resposta o 

plantejar més preguntes. 

Algun partit polític pot donar un programa de realitzacions concretes per encarregar 

als europarlamentaris escollits en les seves files? 

Les campanyes electorals seran sempre per desqualificar i insultar? 

És cert que res s' incompleix si res s'ha promès? 

Per quant temps seguirem votant sense il.lusió? 

Si la baixa natalitat és un problema tan greu com ens diuen, perquè no hi ha guar-

deries? i parcs? i ... ? 

Perquè França i altres països s'entesten en fer missions «humanitàries»? 

Perquè augmenten els beneficis i la inflació, és només culpa dels salaris? 

Perquè si tots els polítics diuen que cal defensar la natura, quan arriben els casos con

crets sempre posen per davant altres interessos? 

Cap pregunta quedarà sense resposta, les que aquí no es contestin quedaran a l'aire i 

co·m tothom sap la resposta està en el vent. 



Editoriau 

Europèes 
T alament coma ère de demorar, es eleccions europèes an servit 

mès entà passar revista ara situacion política intèrna des estats mem
bres dera Union Europèa, que entà diboishar reaument eth pervier 
europèu que es ciutadans vòlen. 

En presentar es eleccions coma ua espròva entàs respectius govèrns, 
era consulta electorau a estat amortida e despredada, done es electors 
an decidit eth sòn vòt mès en repòrt tamb es problèmes intèrns que 
non pas en guardar entath futur dera Union Europèa. 

Non ei pas logic ne desirable que es resultats de cada consulta eJecto
rau se tenguen entà avalorar d'auti possibles resultats . Es eleccions 
municipaus s'avalaren en encastre municipau , e es eleccions entar 
estat en encastre estatau. 

Demorem que quauque dia es eleccions europèes siguen avalorades 
en encastre europèu. 

Cultura 
E n arribar er estiu, es activitats culturaus se multipliquen pertot. 

Hestaus, concèrts, hèstes majors, eca. Actes de tot tipe e que ath sòn 
valor culturau i higen atirant toristic enes zònes d'estiuejatge. Elaborar 
ua agenda tamb tota era activitat culturau des nòsti parçans ven a èster 
de mau hèr per'mor dera grana quantitat d'actes que se i celèbren, mès 
sustot, pera practica impossibiltat d'auer es programes tamb eth temps 
sufi sent. En tot que, en aute costat dera termièra o frontèra politica, 
era planificacion e prevedença ei grana, e plan d'auança se pòt di spau
sar des programes enquia pògui dies abantes des actes a celebrar. 
Aguesta imprevedença hè que es actes non agen pas tot er espandi
ment desirable e fòrça d'eri passen practicament inapercebuts. 

Eth volume de populacion e era poténcia economica pòden explicar 
es diferéncies ena quantitat e, dilhèu, era qualitat a cant e cant des 
Pirenèus, mès non justifique pas era soent imprevedença e planifica
cian en aguest costat nòste dera termièra politica. 



Opinió 
«Molta roba • 

I sabó .. . » poc 

<<Grassa i uva>> 
Ja som a ple estiu. Sembla que minva e l 

bombardeig publicitari de cremes i mèto
des per aprimar-se i estar mono, minva 
perquè se suposa que a hores d'ara ja hem 
d'estar prims i torradets per lluir les nostres 
carns per platges, terrasses, carrers i, en el 
pitjor del s casos , llocs de treball , per ser 
l'enveja del veïnat, dels col.legues i dels 
centenars de persones anònimes amb les 
quals podem creuar-nos durant l'estiu, dia i 
nit. 

La moda, mania o necessitat d'aprimar-se 
i posar-se mono a l'estiu , es converteix en 
ritu , obsessió, mirall on mirar-se una mica 

Fotograma 

l'ànima en una època de l'any on tot es 
relaxa, fins i tot la bogeria rutinària. És una 
llàstima, però, que de l'aprimar-se i posar
se moreno en facin un sagrament, una llei 
necessària i un signe de modernitat obliga
da. El que podria ser un gust, un plaer, una 
pràctica normal , es converteix en una 
maledicció per a moltes persones (sobretot 
dones) , que perden salut, diners , temps i 
autoestima en la seva lluita penosa per per
dre quilos i guanyar coloret a costa d'algu
nes coses que als publici s tes i marques 
registrades, evidentment, no els importen . 

Anna Blume 

Écoturisllle 
F a temps que es parla de noves for

mes de fer el turista. Els costums, 
valors i estructures de la nostra soc ietat 
han anat evolucionant i el turisme és 
una activitat que no ha quedat fora d'a
quests canvis . 

Si abans les vacances eren dedicades 
a descansar i prendre el so l, actualment 
es busca omplir aquest temp s amb 
múltiples activitats diferents: visites 
culturals, esports d'aventura, rutes, etc. 

Ja no n'hi ha prou amb anar de vacan
ces a algun lloc, cal que aquest lloc 
ofereixi moltes coses a fer. Darrera
ment es parla d'una nov a modalitat 
turística: l'ecoturisme o turisme verd. 
Se suposa que aquest nom fa referèn

cia a un component ecologista o , s i 
més no, respectuós amb el medi . Sem-

blaria que es tracta de fer activitats en 
contacte amb la natura, aprofundir en el 
coneixement de l'entorn i, en tot cas, de 
compaginar les activitats turístiques 
amb la conservació del nostre entorn. 

El cert, però, és que molts dels progra
mes que es venen amb aquesta etiqueta 
de ressonàncies naturali stes, no tenen 
gaire a veure amb aquesta suposada 
intenció ecològica. Sembla més aviat 
que, igual que les empreses de deter
gents, es vulgui adaptar la propaganda 
a la més alta sensibilitat per l'entorn 
que actualment diuen que hi ha a la 
nostra societat. Els raids en 4x4 deuen 
ser un gran entreteniment per als turis
tes avorrits, però l'ecologia és una altra 
pel.lícula. 

PolAroid 



Política 

Eleccions 
<<premunigenerals>> Europees 

L ' Alta Riba
gorça és l'única 
comarca de Llei
da on CiU no va 
aco nsegu ir la 
seva hegemonia 
en les passades 
e lecc ions euro
pees . El Pont de 
Sue rt i Vila ll e r, 
dues pobl ac ions 
de tradicional vot 
soc ia li sta, han 
afavor it qu e es 
mantingui aques
ta tendència a la 
comarca, mentre 
qu e ,Barru e ra, 
l' a ltre muni c ipi 
ribagorçà, sí que 
va tornar a ator-
ga r la seva co n fian ça a C iU e n les 
urn es , a mb e l 59 % de ls vo ts . Les 
d ife rènc ies entre e ls dos primers i e l 
tercer munic ipi es repeteixen en cada 
convocatò ri a e lec toral, encara que el 
Pont de Suert i Vil aller aconsegueixen 
decantar sempre la balança cap al PSC
PSOE. 

L'A lta Ribagorça es caracteritza per 
una fide li ta t al vot mo lt acusada, cir
cumstància que comparteix amb altres 
comarques de muntanya però de signe 
diferent, en aquest cas de Ci U, com són 
el Pallars Sobirà o l'Alt Urgell. 

Així en aquesta comarca calen poques 
anàli sis que no passin de l fet habitual 
del triomf soc iali sta majori tari , a excep
ció de la Vall de Boí, que es decanta per 
CiU pe r un estre t marge i amb una 
notable tradició d'independents. 

L'Alta Ribagorça és una de les comar
ques pirenaiques, doncs, que no ha cas
t iga t e l PSO E i li ha re nova t la 
co nfi a nça. És l 'úni c cas a Ll e id a, 
almenys tan aclaparador. 

EL PONT DE SUERT 
CiU ; 307 (29%) 
PSOE: 466 (43%) 
PP: 14 1 
IU: 54 
ERC: 14 
CDS:6 
HB : I 

VILALLER 
PSC: 37% 
Ci U: 32% 
PP: 14% 

BARROERA 
CiU: 57% 
PSOE: 40% 
PP:4% 

A la Val d'Aran els resultats electorals s'assemblen 
més als de la resta de Catalunya i Ci U es proclama 
també com la formació guanyadora. No té però un 
creixement de vots massa espectacular si tenim en 
compte la participac ió superior, respecte als comicis 
europeus anteriors, i el fet de que algunes formacions 



Política 
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no hag in prese ntat lli sta en aquestes 
eleccions. L'augment més espectacular 
co rrespon e n aqu est cas a l PP que 
duplica de ll arg els vots obtinguts en 
les darre res e uro pees i ve u com es 
compleixen així les seves espectati ves , 
sembla que a la Val d'Aran el PP ha 
tret partit de la cri si política a la coali
ció nacionalista, factor que pot haver
se sumat al vot de càstig general a tot 
l'estat al partit socialista. 

No cal perdre de vista però que IU, 
encara que el 
percentatge 
sobre el total 
de ls vo ts 
e mesos és 
molt me no r, 
ga ire bé tri
plica els vots 
obtingut s, e l 
que represen
ta l'exponent 
més c la r de 
pè rdu a de 
sup o rt pe l 
cantó esquer
re de l partit 
sociali sta. 

Pe r la seva 
part ERC es 
limita a repe
tir exac ta 
ment els seus 

e 

resultats, a l'Aran no ha tingut doncs 
el creixement d'altres comarques. 

Tot plegat fa pensar que a la Val d'A
ra n e ls res ult a ts han es tat e n con
so nà nc ia a mb e ls de la res ta de 

Cata lu nya, però si a altres comarques 
podem inte nta r tre ure pi stes per a les 
properes elecc ions municipals, a l'Aran 
això és molt arri scat doncs el mapa polí
ti c canvia radi ca lmente e n e l terre ny 
local. En tot cas es pot pensar, a partir 
dels resul tats, que la batalla es presentarà 
més en e l terren y dels partit de centre
dreta doncs UA no ha patit cap prova en 
aquestes eleccions. Eleccions ben curio
ses doncs s'esco lli a el parl ament euro
pe u, s 'h an pl antej at e n c la u d 'es ta t i 

s'estan prenent com a punt de referència 
per a les municipals. Municipals que j a 
es preveuen molt di sputade!> a la Val d'A
ran, doncs aquí, pel mateix preu, els par
tits també es juguen el Conselh Generau. 

CiU PSC pp ERC IU 
Bossòst 106 153 123 4 7 

Les 131 106 56 o 3 
Salardú 215 145 119 6 22 
Yielha 382 306 449 19 56 



Economia 

Actualidad del sector empresarial 
Consideraciones sobre la nueva normativa que 

posibilita a los titulares de préstamos hipotecarios 
la renegociación del tipo de interés aplicable 

A pesar de utilizar unos términos que parecen 
estar pensados para que la gente de a pié no nos 
enteremos de nada, la Ley 2/1994, de 30 de 
marzo, publicada en el B.O.E. el 4 de abril, sení. 
muy beneficiosa para los que sepan utilizarla sin 
dejarse convencer facilmente por los argumentos 
dilatorios con que !e van a contestar cuando pre
gunten en su banco, en algunos casos. 

Esta Ley hace posible, en palabras llanas , el 
que se pueda negociar la mejora de los tipos de 
interés de la hipoteca en cualquier momento, o 
subrogaria a otra entidad bancaria o de ahorro 
que !e ofrezca un mejor interés, pudiendo efec
tuarse la subrogación a un bajo coste, ya que la 
correspone\iente escritura estara exenta del 
lmpuesto de Actos Jurídicos Oocumentados, y 
para el calculo de los honorarios notariales y 
registrales se tornara como base la cifra del capi
tal pendiente de amortizar en el momento de la 
subrogación , y se entendera que el documento 
autorizado contiene un solo concepto. Queda 
también limitada la comi sión de amortización 
anticipada de los préstamos a interés variable, 
que sólo podra aplicarse en aquellas hipotecas en 
que se hubiera pactado, y no podra ser superior 
al I por ciento , aún cuando la pactada fuera 
superior, pues en muchos casos se aplicaba hasta 
un 4 por ciento. 

El proceso de negociación de una mejora del 
tipo de interés permite al deudor el tomar la ini
ciativa, ya que éste podra subrogar a otra entidad 
financiera sin el consentimiento de la entidad 
acreedora, cuando para pagar la deuda haya 
tornado prestado dinero de aquella por escritura 
pública, haciendo constar su propósito en ella, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1.211 del 
Código Civil. 

J. TOLO Y ASOCIADOS, C.B. 
Asesoria Empresarial 

La entidad que esté dispuesta a subrogarse pre
sentara al deudor una oferta vinculante en la que 
constaran las condiciones financieras del nuevo 
préstamo hipotecaria. La aceptación de la oferta 
por el deudor implicara su autorización para que 
la oferente se la notifique a la entidad acreedora y 
la requiera para que !e entregue, en el plazo 
maximo de siete días naturales, certificación del 
importe del débito del deudor por el préstamo 
hipotecaria en que se ha de subrogar. 

Entregada la certificación, la entidad acreedora 
tendra derecho a «enervar» (según el diccionario: 
Debilitar, quitar las fuerzas físicas o la voluntad) 
la subrogación si en el plazo maximo de quince 
días naturales a contar desde dicha entrega, for
maliza con el deudor «novación modificativa» 
(mejora de condiciones económicas) del présta
mo hipotecaria. En caso contrario, para que la 
subrogación surta efectos, bastara que la entidad 
subrogada declare en la misma escritura haber 
pagado a la acreedora la cantidad acreditada por 
ésta, por capital pendiente e intereses y comisión 
devengados y no satisfechos. Se incorporara a la 
escritura un resguardo de la operación bancaria 
realizada con tal finalidad solutoria. 
En el caso en que se consiga con la entidad 

acreedora una «novación modificativa» intere
sante, los gastos son aún inferiores, pues ademas 
de disfrutar de la exención del lmpuesto de Actos 
Jurídicos Documentados, para el calculo de los 
honorarios notariales y registrales de dicho tipo 
de escrituras se tornara como base la que resulte 
de aplicar al importe de la responsabilidad hipo
tecaria vigente el diferencial entre el interés del 
préstamo que se modifica y el interés nuevo. 

Centro cantable y de proceso de nóminas. 
Servicios de asesoría tributaria. relaciones labora/es y 
Seguridad Social - Agente de Seguros colegiado 

J, Tolo 

Av. Castiero, 15 25530 VIELLA Tel. 64 21 58 • Av. Victoriano Muñoz, 31 Tel. 69 05 48 25520 EL PONT DE SUERT 



Economia 

Fondos de renta fija 
¿rentabilidad variable? 

Vamos a 
mostrarle 

cómo cambia 
en diferentes 

situaciones 
de mercado 
el precio de 
un valor en 

rentaftja. 
Por ejemplo 

un Bono, 
uno de los 
valores de 

renta .fija en 
los que se 
basanlos 

Fondos de 
lnversión 

1 
Pongamos que Ud. suscribe un Bono de 

10.000 Pts. de valor nominal a un plazo de 
I año y con un tipo de interés nominal de 
un 12% anual. Si los intereses del mercado 
estan al 12% Ud. suscribiní el Bono exacta
mente por s u valor nominal (I 0.000 Pts.). 

Si mantiene el Bono hasta su vencimiento, 
al cabo de I año recibiní 11.200 Pts . (es 
decir 1.200 Pts. de interés y I 0.000 Pts. de 
amortización del capital invertida). Habní 
obtenido, como estaba previsto, un rendi
miento anual del 12%. 

2 
Supongamos ahora que, en vez de mante

ner el Bono hasta su vencimiento, decide 
venderlo a los 3 meses de haberlo compra
do (es decir, 9 meses antes de que venza). 

~A 
Y supongamos ademas que durante este 

trimestre los tipos de interés del mercado 
han subido, pasando del 12% al 14%. 

¿A qué precio podra vender el Bono? 
Lógicamente el comprador sólo estara dis

puesto a pagar por él un precio que le pro-
duzca una rentabilidad del 14% que es la 
que podra obtener invirtiendo su dinero en 
otro producto. ¿Qué precio serií éste? Pues 
I 0.135,7 Pts. ya que 

10.135,7x( I+ 14 x 9) =11.200 

100 12 
Así pues Ud. habría obtenido en los 3 

meses 135,7 Pts. es decir un interés trimes
tral de poco mas del 1,35% que equivaldría 
a un tipo anual equivalente (TAE) del 
5,54%. Como ve, muy por debajo del 12% 
prevista inicialmente. 

2B 
A la inversa, si los tipos de interés del 

mercado en lugar de subir hubiesen bajado 

del 12% al 10%, al vender el Bono encon
trada comprador dispuesto a pagar hasta 
10.418,6, puesto que pagando este precio 
obtendrían un 10% durante los 9 meses 
restantes ya que: 

10.418,6 x ( I+ 10 x 9) =11.200 

100 12 
En consecuencia, Ud . habría ganado 

418,6 Pts. en tres meses, es decir un interés 
trimestral del 4,19% que equival e a un 
TAE del 17,83%. 

3 
Pero ¿podría llegar a tener pérdidas con 

un Bono? 
En algun caso extremo y si dejandose lle

var por el nerviosismo, vende a las prime
ras de cambio, la respuesta es si. 

Volvamos al caso 2 y supongamos que en 
la semana siguiente a la compra del Bono, 
los tipos de interés del mercado pasan del 
12% al 14%. Esta subida de los tipos pro
vocaní que los precios bajen . Si Ud. se 
pone nerviosa y decide vender ¿a qué pre
cio podra vender? 

De nuevo los compradores ofreceran un 
precio que haga que su inversión en el 
Bono durante un año menos una semana 
que le falta para vencer (358 días) les rinda 
un 14%, este precio sení de 9.847,8 Pts. ya 
que 

9.847,8 x ( I + 14 x 358) = 11.200 

100 365 
Así pues, si vende, habra perdido 152,2 

Pts. de las I 0.000 que invirtió. En cambio 
si espera a vender a los 3 meses, estaremos 
en el caso 2A, en el que obtiene menos de 
lo prevista inicialmente, pero ya no pierde. 
Si espera hasta la amortización del Bono, 
estaremos en el caso I y pase lo que pase 
con los tipos de interés, obtendra el 12% 
prevista al comprar el Bono. 

Miquel Campà 

& Grup 

IDBankpime 
Plans de jubilació 
Fons d'Inversió 

Gestió de Patrimonis 
Actius Financers 

Castiero, 15 
VI EL HA 

Crta. Bof, s/n . 
CASTELLÓ DE TORT 



Societat 
Sa s on 1994 

Sant Bertran - Valcabrèra - Montréjau 
S ant Bertran de Comenges, cap

dulh deth Comenges, coneishec 
tempsi prospèrs: ua centea de mi te
nats de pobl ants jos Pompèu , un 
avescat de nauta importància ena 
Edat Miej a. 

Aué, ei ua tranquilla vi la medievau 
d'a on era impau santa catedrala 
enguarde es vals. 

Dus santuaris, demoren testimònis 
des ancianes c ivili sacion s, en tot 
ac ué lher cada an eth Hestau de 
Comen ges: 

- Era basílica de Sant Just de Yal
cabrèra, bastida en sègle Xl a comp
dar des pardies de temples romans, 
a th mi e i d'un endre t a rqueologic 
espandit e esmovent. 

- Era catedrala de Sant Bertran de 
Comenges, celèbra pes sòns sètis de 
cò r e e th sò n g ra n òrgue deth 
Reneishement. 

Cada an, desempuish 19 ans, eth 
Hestau de Comenges daurís es sues 
pòrtes en junhsèga Uulhet) e agost, 
entà 20 concèrts . 

Eth Hestau de Comenges e 
es sues tres caracteristiques: 

- Favorir era musica e es interprèts 
francesi. 

-Comanar regularament òbres entà 
balhà- les en prumèr audiment. 

- Programar, amassa tamb arti stes 
consagrats, joeni interprèts. 

Re me rca m , qu e es concèrts non 
son pas toti eri sonque dedicats ar 
ògue, senon tanben a totes es formes 
de mu s ica de c ra mb a, e a grani 
oratòri s. 

Classat peth Mini stèri de Cu ltura 
ente r totes es prumères manifesta
c ion s d' interè s nacionau , acceptat 
desempuish 1986 pera «Association 
Française des Fes ti va ls lnternation
naux>>, e th Hestau de Comenges a 
es tat aunorat tamb mantues d istin
cions com era << Médaille de l'année 
du patrimoin e>> e n 1980, era 
<< Méda i l le de la Sacem >>, era 
<< M édai l le de I' A c ad é mie , arts, 
sciences, lettreS>>, 

lli"()QI"ama - Sai§()D 1Ç)Ç)4. XIX Annlvenal.-e 
Concerts a 21 h 30 

JEUDI 14 JUILLET 
Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges 

VINCENT W ARNIER, Orgue 
Ensemble Vocal Alix Bourbon 

Bach, Mozart, Lang/ois 
Jacques Chailley, «Messe de Saint-Bertrand», 

création 

LUNDI 18 JUILLET 
Basilique Saint-Just de Valcabrère 

AMARYLLIS CONSORT 
Direction: Charles Bren 

Palestrina, Victoria, Wee/kes, Gibbons, 
Peerson, Byrd 

MERCREDI 20 JUILLET 
Basilique Saint-Just de Valcabrère 

JEAN-PATRICE BROSSE, Clavecin 
Couperin, Bttlbastre 

VEN O REDI 22 JU lLLET 
Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges 

LA GRA NDE ÉCUR1 E ET LA CHAMBRE 
DU ROY 

Direclion: Jean-Ciaude Malgoire 
J.S. Bach. • L'a rt de la Fugue• 

SA MEDI 23 J UILLET 
Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, 21 h 

STAGIAIRES DE L'ACADÉM IE 
Orgue et Chant 

D1MANCHE 24 J UILLET 
Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, 18 h 

CONCERT SPIRITUEL 

LUNDI 25 JUILLET 
Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges 

ANDRÉ STRICKER, Orgue 
Jean-Sébastien Bach 

J EUDI 28 JUILLET 
Eglise Saint-Jean de Montréjeau 

MUSICA ANTIQUA DE PRAGUE 
Musique baroque de Bohême 

SA MEDI 30 J UILLET 
STAGIAIRES DE L'ACADÉM IE 

Eglise de Valcabrère, 18 h 
Cathédrale de Saint-Benrand de Comminges, 21 h 

Clavecin- Orgue- Chant 

MARDI 2AOUT 
Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges 

MICHEL CHAPUIS, Orgue 
Jean-Sébastien Bach 

• Programmes susceptibles de modificat ions 

VENDREDI S AOUT 
Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges 

CHRJSTOPHE HENRY, Orgue 
PATRICIA FERNANDEZ, CAROLlNE 

PELON, Sopranos 
CORJNNE MARQUET, Mezzo 

CHOEUR GRÉGORIEN: Musica Nova 
Bach, BtLttelwde, Reger, Dumont, Cléram

bau/t, Poulenc, Joaquin Nin-cu/mel/, «Sympho
nie des Mystères», création 

DIMANCHE 7 AOUT 
Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges lO h 

MES SE DU FESTfV AL 
CHOEUR GRÉGORIEN: Musica Nova 

GILBERT VERGÉ-BORDEROLLE. Orgue 
Messe retrcmsmise sur France Culture 

MA RDI9AOUT 
Basilique Sai nt-Just de Valcabrère 
GUNDULA JANOWITZ, Soprano 

CHARLES SPE CER, Piano 
Liszt, Wagner, Brahms. Srrauss 

VENDREDI 12 AOUT 
Basi lique Saint-Just de Valcabrère 

KING'S CONSORT 
Helll)' Purce/1 

DIMANCHE 14 AOUT 
Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, 18 h 

CONCERT SPIRITUEL 

LUNDI IS AOUT 
Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges 

BERNARD SOUSTROT. Trompette 
FRANÇOIS-HENRI HOUBART, Orgue 

Moure/, Bach. Laeillet, Haendel 

JEUD11 8 AOUT 
Basilique Saint-Just de Valcabrère 

SHARON QUARTET 
Gounod, Ravel, Dvorak 

SA MEDI 20 AOUT 
Basilique Saint-Just de Valcabrère 

KUN WOO PAIK, Piano 
Beethoven, Brahms, Hindemith 

MARD1 23 AOUT 
Basilique Saint-Just de Valcabrère 

MICHEL BÉROFF, Piano 
GARY HOFFMAN, Violoncelle 

F ranck, Debussy, Prokofiev, Janacek 

VENDREDI 26 AOUT 
Cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges 

JEAN- PATRJCE BROSSE, Orgue 
Jean-Sébastien Bach 



Societat 

AGENDA 
Mes de juliol 

DIA 
Exposition peinture Angel JOVE - Art. Contemporain 

2 Romeria a Montgarri 

Romeria Casau 

Festa Major Malpàs 

3 Festa Major Malpàs 

Romeria Escunhau 

6 LES NOCTURNES DE BIENVENIDOS 

7 << LA SAINT GAUDINGUE>> 

Dijous a la Fresca Grup Veus del Mar, havaneres 

8 << LA SAINT GAUDINGUE>> 

Exposició la Premsa de Lleida el Segle XIX 

Festa Major Erillla Vall 

9 Festa Major Erillla Vall 

<< LA SAINT GAUDINGUE>> 

10 Festa Major Caldes de Boí 

Festa St. Cristòfol 

Sortida monogràfica 

12 Danses de HONGR IE <<OVARI GASDAZ>> 

13 Spectacle Pyrosymphoniques- ENVOL VERS LA PAIX 

LES NOCTURNES DE BIENVENIDOS 

Ch. St. Jacques (15 à 19H) ST-GAUDE S 

Montgarri 

Casau 

Malpàs 

Malpàs 

Escunhau 

ST-GAUDENS 

Dans la ville -ST-GAUDENS 

Barruera 

Dans la ville -ST-GAUDENS 

El Pont de Suert 

Erillla Vall 

Erillla Vall 

Dans la ville -ST-GAUDENS 

Caldes de Boí 

Les 

Aigüestortes-Boí-Alta Ribagorça 

Place J. Jaurès -ST-GAUDENS 

Lac de Sède -ST-GAUDE S 

CAZERES 

14 Vincent WARNIER, orgue- Jacques CHAILLEY, création Cathédrale 

ENSEMBLE VOCAL ALIX BOURBON (Bach, Mozart , Langais) ST-BERTRAND DE COMMINGES 

Dijous a la Fresca. Grup Solistes de la Costa. Música Tradicional Boí 

15 Festa Major Taüll Taüll 

16 LES NOCTURNES DE BIENVE IDOS L'ISLE E DODO 

Festa Major Taüll 

17 Festa Major Taüll 

Sortida monogràfica 

18 Groupes Folkloriques de St-Gaudens 

AMARYLLIS CONSORT- Direction: Charles BRETT 

20 Concert Rock- BOX OFFICE 

J. Patrice BROSSE, clavecin (Couperin, Balbastre, ... ) 

Dimecres a la Plaça Grup Vox Populi Música popular 

Festa Major Sta. Margarida 

21 Danses d'OSSETIE DU NORD- << NORT>> 

LES NOCTURNES DE BIENVENIDOS 

Dijous a la Fresca Jazz. Grup barcelona Hot Angels 

').2 LA GRANDE ECURIE ET LA CHAMBRE DU ROl 

Taüll 

Taüll 

St. Maurici-Espot-Pallars Sobirà 

Place J. Jaurès-ST-GAUDENS 

Basilique ST -JUST DE V ALCABRERE 

Place J. Jaurès -ST- GAUDENS 

Basilique ST-JUST DE VALCABRERE 

Vilaller 

Bagergue 

Place J. Jaurès -ST-GAUDENS 

AURJGNAC 

Erillla Vall 

Cathédrale 



Societat 
Direction: J. Claude MALGOIRE (J.S. Bach) 

23 Semaine Danoise - Danses du Danemark et pyrénéennes 

STAGIAIRES DE L'ACADEMIE, Orgue et Chant 

11 Aplec Occitano-Català 

Festa d'Estiu 

24 CONCERT SPIRITUEL 

11 Aplec Occitano-Català 

25 André STRICKER, Orgue (J.S. Bach) 

Festa Major St. Jaume 

27 Danses de COREE DU NORD 

Dimecres a la Plaça. Jazz. Grup Dixieland Trio 

Sortida monogràfica 

28 TRIO VOCAL <<GANG CAPELLA» 

MUSICA ANTI QUA DE PRAGUE (Baroque de Bohême) 

Dijous a la Fresca Grup Pont d'Arcalis Música Tradicional 

29 LES NOCTURNES DE BIENVENIDOS 

Festa Major Barruera 

30 STAGIAIRES DE L'ACADEMIE 

Clavecin- Orgue- Chant 

Festa Major Barruera 

11 Duathlon Internacional Val d'Aran 

Sortida monogràfica 

31 Tour cycliste féminin 

ST-BERTRAND DE COMMINGES 

Salle Polyvalente-Rue -ST-GAUDENS 

Cath. ST-BERTRAND de COMMINGES 

Les 

Llesp 

St. Bertrand de Comminges 

Les 

St. Bertrand de Comminges 

Aníes, Casau i Les 

Place J. Jaurès -ST-GAUDENS 

Vilaller 

St. Maurici-Espot-Pallars Sobirà 

Cloltre Collegiale -ST-GAUDENS 

Eglise St-Jean de MONTREJEAU 

Taüll 

BOSSÒST 

Barruera 

Eglise de V ALCABRERE 

Cath. ST-BERTRAND de COMMINGES 

Barruera 

Les 

Aigüestortes-Boí-Alta Ribagorça 

Bd. Bepmale -ST-GAUDENS 

Mes d'agost 

Festa Major St. Feliu Vilach 

Exposició d'Olis Josep Maria Solé 

2 Michel CHAPUIS, Orgue 

Jean - Sebastien Bach 

3 Dimecres a la Plaça Grup Meridiana 

Festa Pet ita 

4 Humour- Daniel VI LLA OVA 

Dijous a la Fresca Grup Els trobadors. Música tradicional 

Festa Major 

El Pont de Suert 

Cathédrale 

ST-BERTRA D DE COMMINGES 

Vilaller 

Tredos 

Cloltre Collégiale -ST-GAUDENS 

Durro 

El Pont de Suert 

5 Festa Major El Pont de Suert 

Christophe HENRY, Orgue - P. Fermíndez et C. Pelon, Sopranos Cathédrale 

C. Marquet, Mezzo - Choeur Grégorien: Musica Nova 

Festa Major Nta. Sra. dera heu 

Hesta dera carerra 

6 LES NOCTURNES DE BIENVENIDOS 

Festa Major 

Cicle Música Clàssica Solistes de St. Petersburg 

7 MESSE DU FESTIVAL 

ST-BERTRAND DE COMMINGES 

Betlan 

Les 

Les 

El Pont de Suert 

Taüll 

Cathédrale 



Societat 
Choeur Grégorien: Musica Nova- G. Vergé-Borderolle, Orgue 

III Fira de Productes Artesanals 

Festa Major 

8 Danses du CHILI - «MILLA UQUEN>> 

9 LES NOCTURNES DE BIENVENIDOS 

Gundula JANOWITZ, Soprano- Charles SPENCER, Piano 

10 LES NOCTURNES DE BIENVENIDOS 

11 «Chansons d'Humour>> - TRIO A LA POINTE 

LES NOCTURNES DE BIENVENIDOS 

Dijous a la fresca Acordionistes del Pirineu 

12 KING'S CONSORT 

(Henry Purcell) 

Concert Música Clàssica Fantasia 

Vetllades al carrer Acordionista Llúsia 

13 Concert Música Clàssica Fantasia 

Cicle música clàssica Stefan Ruha i Eduard Martínez 

Festa Major 

Festa Major 

14 CONCERT SPIRITUEL 

Festa Major 

Festa Major 

Concurs centres de flors 

Música Clàssica · 

Sortida monogràfica 

15 BERNARD SOUSTROT, Trompette 

FRANÇOIS-HENRI HOUBART, Orgue 

Festa Major 

Festa Major 

16 Festa Major 

Festa Major 

Romeria de St. Roc 

17 Concert Rock - TEST 

Festa Major 

Exposició Els Pares t'ensenyen 

18 SHARON QUARTET 

(Gounod, Ravel, Dvorak) 

Dijous a la fresca Grup la Garota Havaneres 

19 Danses de POLOGNE - <<LECHOWIA>> 

LES NOCTURNES DE BIENVENIDOS 

(Mouret, Bach, 

Loeillet, Haendel) 

IV Trobada Música del Pirineu i Acordionistes d'Aran 

Vetllades al carrer Acordionista Llúsia 

• 20 KUN WOO PAIK, Piano 

ST-BERTRAND DE COMMINGES 

Les 

EI Pont de Suert 

Pl. J. Jaurès -ST-GAUDENS 

AS PET 

Basilique ST-JUST DE VALCABRERE 

VIELHA 

Cloitre Collégiale- ST-GAUDENS 

MONTREJEAU 

Barruera 

Basilique 

ST -JUST DE V ALLCABRERE 

Les 

El Pont de Suert 

Les 

Balneari de Caldes 

Vilaller 

Viu de Llevata 

ST-BERTRAND DE COMMINGES 

Vilaller i Caldes de Boí 

Cardet 

Caldes de Boí 

Taüll 

Aigüestortes-St. Maurici 

Cathédrale 

ST-BERTRAND DE COMMINGES 

Bossòst, Garos, Gausach, Vilamós 

Vila, Bausen, Mont 

Vilaller, Viu de Llevata, Caldes de Boí 

Bossòst, Garos, Gausach, Vilarnós 

Vila, Bausen, Mont 

Vilaller 

Viu de Llevata 

Pl. J. Jaurès-ST-GAUDENS 

Vilaller 

El Pont de Suert 

Basili que 

ST-JUST DE VALCABRERE 

Taüll 

Pl. J. Jaurès -ST-GAUDENS 

SAINT-BEAT 

Les 

El Pont de Suert 

Basilique 



Societat 
(Beethoven, Brahms, Hindemith) 

IV Trobada Música del Pirineu i Acordionistes d'Aran 

Música Clàssica Thomas Preibsch Teresa Vidal 

21 Sortida monogràfica 

23 Danses d'Argentine <<DANZA ARGE TINA» 

MICHEL BEROFF, Piano- GARY HOFFMAN, Violoncelle 

25 Chants, Danses, Musiques Mexique SON DE MEXICO 

Dijous a la fresca Esbart Dansaire de Mollerussa 

26 JEAN-PATRICE BROSSE, Orgue 

(Jean-Sébastien Bach) 

Vetllades al carrer Acordionista Llúsia 

27 Música Clàssica Claudi Arimany Jordi Reguant 

Festa Aniversari 

28 Festa Patronal St. Julià 

Festa Major St. Agustí 

Sortida monogràfica 

Sortida monogràfica 

29 Festa Major 

Festa Major 

30 Exposition peinture Angel JOVE - Art Contemporain 

Per a més informacüí: 

ST-JUST DE V ALCABRERE 

Les 

Vilaller 

St. Maurici-Espot-Pallars Sobirà 

Pl. J. Jaurès -ST-GAUDENS 

Basilique ST-JUST DE V ALCABRERE 

Clottre Collégiale -ST-GAUDENS 

Boí 

Cathédrale 

ST-BERTRAND DE COMM[NGES 

El Pont de Suert 

Boí 

Pla de l'Ermita Boí-Taül! 

Garos 

Arru 

Aigüestortes-Boí-Alta Ribagorça 

St. Maurici-Espot-Pallars Sobirà 

Arros, Arres 

Canejan 

Ch. St. Jacques ( 15 à 19H) ST -GA U DENS 

Conselh Generau d'era Val d'Aran: 64 18 Ol- 64 18 41 

Consell Comarcal Alta Rihagorça: 69 03 53 

Oficina de Turisme de St. Gaudens: (07-33) 61 94 77 61 

Festival Du Comminges: (07-33) 61 88 32 00 

FOTOGRAFIA 
Concurs Fotogràfic Fotopirineus-2000 

Durant tot l'estiu i fins el 10 de setembre està tenint lloc el lr Concurs Fotopirineus-2000, 
convocat per INCOP-2000 i FOTO SISTEMA. 

Porteu les vostres fotografies a Foto Sistema (Pas d'Arro, apart. Sapporo 11 Vielha), hi ha 
apartats i categories per a tots. 

La participació és gratuïta i, en el moment de la inscripció, sereu obsequiats amb un rodet de 
fotografies gentilesa de Foto Sistema. 

HI HAURÀ IMPORTANTS PREMIS PER ALS GUANYADORS. 

ÀNIM I A PARTICIPAR! 



Societat 

Aplec Occitano-Català 
D intre de l'activitat cultural d'a

quest estiu cal destacar la celebració 
del segon aplec occitano-català, que 
enguany se celebrarà a Les. Durant 
els dies 23 i 24 de juliol, Les serà el 
centre de la recuperació de l'històric 
agermanament de dues cultures 
separades pels interessos polítics al 
llarg de la història. 
No hi ha dubte que la Vall d'Aran, 

punt d'encontre i de convivència de 
les dues cultures és un lloc molt 
adient per celebrar aquesta trobada. 
L'Aplec , a través de la música i la 
dança, pretén avançar pel camí de 
retrobament mutu de dues cultures 
germanes. Actuacions musicals , 
balls i diferents actes populars són 
una bona ocasió per comprovar els 
nombrosos punts de contacte entre 
dues nacions. Durant l'aplec se cele
brarà també un certamen de redacció 
infantil occitano-e.atalà, amb dife
rents premis per als guanyadors, els 
treballs dels quals seran publicats en 
aquesta revista. 

Dusau Amàs occitano-catalan de 
Les-Aran , Damb Hèsta Certamen 
Redaccion-Infantil, occitano catalan. 
Organitza: Almosc-Caoc. 
23-24 juliol 1994 

DISSABTE, 23 
12 h dematir. 
Inauguració exposició de quadres 
del conegut pintor barceloní 
Senyor Antoni Silvestre. 

17 h -Sala d'Actes de l'Ajunta
ment 
Entrega de premis 2n. Certamen 
Redacció Infantil Occitano-Català. 

18.30 h - Terrassa-Bar-Discoteca 
TIURNA 
Xocolatada per a tots els assistents. 

DIUMENGE, 24 
_ 11 h- ESGLÉSIA PARROQUIAL 

-~- .,..,. . 

-' :o<.'lt·-:-. (-' 
I ¡ l :7 I .... , 

; ,. 

Missa solemne acompanyada per la Cobla Jovenívola d'Agra
munt. 

11.45 h 
Cercavila pels Grups Dansaires dera Val D'ARAN: 
Es Corbilhuèrs de Les 
Colha Es Sautarèths 
Colha Sta. Maria de Mig Arar1 i de Catalunya 
Colla Sardanista de Balaguer Sempre Barres i Escacs. 

12 h - Es Banhs 
Balls aranesos pels grups indicats abans, acompanyats dels músics 
populars de l'Aran, SARDANES per a tothom amb la Cobla Jove
nívola d'Agramunt i també BALLS OCCITANS per un Grop 
Musical Occità (músics i dansaires) participant-hi tothom. 

PER LA TARDA.-17 h- Sala d'actes Ajuntament 
Concert de música per a cobla i sardanes amb la Cobla Joveni
vola d'Agramunt, juntament amb la figura estelar de la cantau
tora «Lucía». 

Per possible.\ mm•i.1 de programa, rebreu més informació 

trucant al tel. 64 80 Ol. Preguntar pel Sr. Ramon Agullo 



Educació 
!!. 

11,111: 

Aran: un pòble educatiu 
E ntenuda era educacion coma 

e th procès de tra nsmisio n des 
adults envèrs es j oeni d'un con
junt d'abits, coneishements, acti 
tud s e va lo rs e nt a th futur 
desvolopament en societat, quede 
ev idenciat eth caràc ter subj etiu 
dera madeisha. Cau enténer que 
non transmitirà çó de madeish era 
societat Samoana que era societat 
Europea, e atau donques tanben 
presentarà especific itats di ferents 
e ra educac ion en Gali c ia o era 
educac io n en Cata lonh a, e pes 
madeishes rason podem parlar de 
Escòla Aranesa e de Educacion 
Aranesa . Eth Grop de Mès tres 
dera Val d'Aran en ua interpreta
c ia n c lara d 'ag ues t hèt 
did ec mo lt e ndov iad a
ments, ja hè quauqui ans, 
que calie <<educar as nòsti 
hilh s entà que de moren 
e na tèr ra >> , se nse qu e 
aquerò represènte que eth 
que un percentatge deter
minat des nòsti mainatges 
vage a exercir eth sòn tre
ba lh tè rres e nl à , s ig ue 
quauqu'arren de menspre
dabl e, senan tot e th con
u·ari , era mòstra mès clara 
dera capacitat des aranesi 
a ada p tà-se a d i uèrses 
situacions. 

Mès en aguesta ocasion, 
non m'ei eth moment de 
par lar dera escòla, sena n 
mès lèu dera Ed ucac ion 
Aranesa que eth mainatge 
adq uirís ena vida d iar ia, 
resultat normau d'un com
portament particolar deth 
pòb le a ra nés . Qu ate 
caràc te ri stiques de te rmi 
ne n fo nament a lme nt es 
aspèc tes a des taca r ena 
transmison educati va d'A
ran: era riquesa na tura u 

Peth Casteth, s/n 
Tel. 64 02 24 

deth territòri, era sua cultura, era sua economia e era sua volontad. 
Era riquesa naturau deth territòri , ei es sues montanhes, era sua nhèu, eth 

sòn clima, ... Non recep eth madeish legat un mainatge de Barcelona o de 
quinsevolh au ta ciutat que a de comprar er aigua (hònt de vida) entà beuer 
que quinsevolh mainatge Aranés que a tota era aigua que vò per toti es 
comèrs d'Aran, non ei çò de madeish auer era plaça deth barri que es prats 
e eth pòble entà córrer, non ei igual eth verd des arbes que eth gri s des 
carrèrs, non ei çò madeish eth tapatge des coches que era serenor dera net 
o eth cant des audèths, ... Èm molti es que pensam que totes aguestes dife
rencies contriboissen a hèr mainatges mès erosi; e entà que educar senon 
tara felicitat? Eth mainatge que creish erós saberà èster mès fe liç en futur. 

Era cultura d'Aran ei mani fes tà ena especiau manèra de relacionà-se es 
uns damb es auti , ena concepcion dera familia, des creences, dera fe ... 
Tanben enes hèstes, e enes dances e enes cants e tradicions. Era cultura 
d'Aran ei es sues g lèises centenaires e es sues cases de lòsa e pèira. E 
coma part mès importanta era sua lengua, damb es sues istòries e es sòns 
condes, damb es sues dites e es sues expresions, damb es sòns mil ans de 
fo rmacion ... e tot aquerò conforme un espaci ric que non ei milhor ne pit-

1ft 25530 VIELHA 
MIJTUA llEIDA-mNA 



Educació 

jor que eth des au tes cultures e pa i si; e i senzilha
men t diferent , e i pròpi. E e th main atge que viu 
aguesta cultura recep ua transmi sion diferenta deth 
que en recep ua auta, e aquerò li conforme un caràc
ter particolar, aquerò li articole ua educacion perso
nau. 

Era economi a d'Aran a es tat enes darrèrs vint ans 
en un procés cambiant, entà acabar determinant ua 
economia dependenta deth sector servicis. Eth toris
me a substituït ara pagesia e aquerò condicione era 
manèra de viuer. En ues èpoques determinades der 
an, era gent d'Aran se dedique fonamentauments ara 
prodoccion eco nòmi ca, es un s damb e ra pe tita 
empresa familiar e d'auti en trebalh dehòra de casa. 
En un baJTi obrèr o en ua ciutat industri au, es cicles 
de prodoccion son di ferents des d'ací, e ei evident 
que es clicles de prodoccion condicionen es èpo
ques de oc i, e es èpoques de tranquilitat... E tot 
aquerò conforme ua actitud familiar, principau inci
dent ena educacion infantil. 

E fi nauments era volontad des aranes i. E auut tos
temp era impresion de que er aranés ère predisposat 
a tot aquerò que representaue ua milhora ena forma
cian des sòns hilhs, que s'an passat fòrça penalitats 
entà poder dar as hilhs un futur milhor, e creigui 
que aquerò encara ei viu en aguest pòble, e forme 
part de ra sua personalitat. Enes in stituc ions en 
generau ei un tèma que preocupe e ena societat i e 
reflexa!. Eth bon numero ex istent d'Associacions de 
Pares, era actuacion de bèra o rganisacion esporti va, 

era especiau atencion que i 
demòstren es Pompièrs d'Aran, 
es grops de dances, bèth grop de 
teatre, e d'auti que sense cap 
intencion desbrembi, ... , en son 
uns boní exemples. 

E totun, veleria que es mainat
ges siguessen ua bona rason 
entà que aguest pòble cambièsse 
bèth un d'aqueri abits que me 
semblen condenables e que 
siguessen receptors de mès qua
litat de vida, de mès dedicacion. 
Qué i a de mès important? 

E ara fin, recuperant aquera 
consigna de prepara'c tot entà 
que es nòsti hilhs demoren ena 
tèrra, creigui que cau anar tre
balhant en du s fronts impor
tants: per un costat cau procurar 
que eth nòste país auferisque 
cada viatge mès un major 
numero de lòcs de trebalh, e de 
trebalh mès qualifi cat e que 
aguesti lòc s s iguen aucupats 
fo ndamentauments per aqueri 
que an ua major vincolacion ad 
aguesta tè rra; ei a díd er pes 
nòsti hilh s. Açò implique un 

important esfòrç polític per part de totes es institu
cions entà desvolopar era economia aranesa e entà 
auferi r es lòcs de trebalh (prumèr es des insti tu
cions) ara gent deth país. E per un aute costat cau 
anar divolgant cada viatge mès era idia de país , de 
nacion; cau anar difonent eth sentiment deth valor 
dera tèrra, dera sua personalitat; cau impol sar era 
conciencia de pòble, ... e ac iu i èm implicats toti, es 
institucions, es associacions ciutadanes, es organisa
c ions sociaus e es particolars. Eth mainatge e eth 
joen que estimen era tèrra, que viuen en un ambient 
de defensa dera madeisha, que popen era luta pera 
sua personalitat, apreneran a aprecià-la e quan per 
diuèrses rasons an d'èster aluenhats d'era desiraran 
tornà-i, voleran trebalhar per era e en era. Er aprèci, 
era valoracion de çò que s'ei, ei ua des transmisions 
mès importantes qu era nòsta societat aranesa a de 
procurar entas sòns hilhs. Es nòstes pecoliaritats fo r
men part dera nòsta madeisha vida e an tota era dig
nitat que poden auer es des ves ins. En aguest àmbit, 
creigui que encara i a molt de camin per recórrer. 

E entà acabar voi aclarar que aguest article se refe
rís as nòsti mainatges aranesi, a toti aqueri mainat
ges, que gaudissen, que patissen, que trebalhen e 
estudien, que viuen e mauviuen, que estimen e odien 
en Aran, sense mès di stincions tot soent mau inten
cionades. 

Jusèp Loís sans Socau 

Mèstre aranés 



Societat 

Etb per01es de 01enar a punts ... 

Q u'avem causit de vos parl ar deth permés de 

mena r a punts a travès eth exemple dera França 

pr'amor en Espanha' ra mesa en plaça d'un sistèma 

similar qu'es en projècte. 

Eth permés de menar qu 'estèc botat en plaça en 

França ath debut deth estiu de 1992 e aquò mal

gra t eras nombrosas mani fes tacions que se desro

leren. Qu'estèc mod i ficat eth I er de decémer de 

1992 e entre autras que dobleren eths sos punts 

que son passats a 12 d'ara enl à. 

ERAS SOAS MODALITATS 
Ath mome nt d' ua in fracc ion, e ras fò rças deth 

òrdre vos senhalan eth arri sque de supress ion de 

punts. Pr' aquò aq ueth retirament non pòt interve

nir qu 'après condemnac ion per jutge devenguda 

defeniti va o après eth pagament 

dera esmenda forfetari a. De mes 

aque s ta s upre ss ion demora 

confidenciala. 

Citarem ací, devath quaques cas 

de supression de punts. 

- 6 punts 
- conduita en estat d'alcòlemia. 

- arrefús d'asse ntir, d'imobili sar 

eth veícul e e de se someter aras 

verificacions. 

- entrava o gena 'ra circulac ion. 

-4 punts 
- non- a rres pèc t de th a rres t 

impausat per eth pancu «stop» 

o per eth huèc arrotge fi x o sei

llant. 

- de s passa me nt de 4 0 km/o o 

mes d e ra v it ess a ma x im a la 

autori sada. 

- circulacion en sens enterdi t. 

- 3 punts 
- tres passa me nt d 'ua linh a 

continua. 

- c a mbi a me nt im po rt e nt de 

direcc ion sense qu'eth chòfur se 

sia asseg urat que la manòbra 

pò t és te r se ns dan gè r ta th s 

autes usatgèrs e sense que 'us 

aja avertit dera soa intencion. 

-des passa me nt de ra v itessa 

max imala auto ri sada comprés 

entre 30 e 40 km/o. 

-2 punts 

CRAMBA OFICIAU DE COMERÇ E INDÚSTRIA 
Delegacion Val d'Aran • Tel. 64 28 34 VIELHA 



Societat 
- despassament dera vitessa max imala 

autorisada comprés entre 20 e 30 km/o. 

- acceleracion deth anar per eth conduc

tor d'un veícule sus eth punt d'éster des

passat. 

- 1 punts 
- despassament de mens de 20 krn/o dera 

vitessa maximala autori sada. 

- manteniment deths huècs de rota genant 

eth s conductors qu'arriban en sen s 

invèrs malgrat eths lors apèls de fars. 

- cavalgament (pas totalament trespassa

da peth veícule) d'ua linha continua. 

-non pòrt deth c inturon de securitat o 

deth casco dempush e ra lé i deth 9 de 

mai de 1994. 

Remarca: non pòt jamès pérder eths 12 

punts d'un sol còp. 

COMA RECUPERAR ETHS 
PUNTS PERDUTS? 

Que i a duus mejans tà recuperar etb 

vòste capitau de punts: 

- sia adoptatz un comportament irrepro

c habl e se nse cap-mès d 'in fracc ion 

pendent 3 ans. Dins aqueth cas recupe

ratz la totalitat deths vòstes punts. 

- sia, parti cipatz a un estatge de duus 

di as de sensibili sac ion a la securitat 

roti è ra e a th s pose ts d 'ua conduita 

arresponsable. Pr'aquò, aqueth estatge 

qu 'es volontari e pagant (environ 1500 

F. ) , sol se pòt hèr sonque un cada an e 

cadun permet de recuperar sonque 4 

punts. 

SE PERDETZ ERA TOTALI
TAT DETHS VÒSTES PUNTS? 

En cas de pèrta totala deths 12 punts, 

eth vòste permés de menar que perd era 

soa validitat e entrena ua interdiccion de 

menar tot veícule que necess ita un per

més de menar, pendent 6 mes. 

COMA RECUPERAR ETH 
- VOSTE PERMES DE MENAR? 

LE 
PERMIS 

.... 

A 
POINTS 

Passats eths 6 mes è'interdiccion, eras condicions tà 

demandar un novèth permés: 

-d'un costat, devetz éster arreconegut apte e aq uò après 

un examen psicològic e medicau di spensat per comis

sions medicalas grasidas . 

- d'un aute costat, 

* se 'th vòste permés de menar èra d'au mens 3 ans, 

devetz capitar eth còdi dera rota e aver ua entrev ista 

pedagogica sus eras causas e consequenças deths 

accidents dera rota. 

* se 'th vòste permés de menar èra de mens de 3 ans, 

que ca lerà aJTepassar 'ra totalitat deth pe rmés de 

menar. (còdi e condui ta) . 
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Alimentació equilibrada (i 11) 

Com dèiem en el número de juny, alimen
tació equilibrada és aque lla que ens aporta els 
nutr ients essenc ials i ens ajuda a prevenir els 
excessos nocius. 

• Els hidrats de carboni o glúcids ens han d'a
portar un 50-60% de l'energia que necessitem 
per dia. 

Els g lúcids refinats com el sucre, la mel , la 
xocolata ... co nvé no consumir-l os en excés . 
Prendrem els glúcids preferentment en forma de 
midó. Aquest el trobem en cereals (pa, pasta de 
sopa, arròs), llegums (cigrons, llenties, monge
tes seques) i patates. 

• Els greixos o lípids ens proporcionaran d'un 
30-35% de les calories d'un dia. Hi ha greixos 
d'ori gen animal (ll ard , mantega) i d'origen 
vegetal (o li d'oli va i de llavors). Es recomana 
fer un consum moderat de greixos animal s 
(també anomenats saturats) per ajudar a pre
venir malalties de tipus cardiovascular. Hi ha 
gre ixos amagats en embotits, algunes carns, 
formatges, patés, fruits secs, cervell, pernil 
salat i en el mal anomenat pernil dolç. 

. : .. • Proteïnes . Han de ser el 15% de la 
di e ta. A la nos tra soc ie tat 
més d'un cop dupliquem 
les quantitats reco
m a nades. Hi ha 
proteïnes a ni 
m a ls (ca rn , 
p e ix , O US, 

llet) i d'ori
ge n vege
ta l 
(llegums, 
cereals i 
fruits 

secs) 

• L'alimentació equilibrada també ens ha d'a
portar a igua , v itamin es , mine ra ls i fibra 
vegetal. Aquesta encara que no sig ui un 
nutrient , (doncs no s'absorveix al budell , és 
important per aj udar a prevenir el càncer de 
còlon o budell gros i l'es trenyiment. La fibra 
vegetal la trobem en fruites, verdures, i cere
als integrals que cal consumir diàri ament. 

• Aliments superflus . Són aq ue ll s de ls que 
podem prescindir a la nostra alimentació. Dit 
d'una altra manera són aque ll s que no haurí
em de consumir de forma hab itu a l o e n 
excés. Els d'ús més freqüent són el sucre, la 
mel, les begudes << refrescants» (composició: 
aigua, sucre, additius i àc id carbònic), les 
li ght porten cidamat o sacarosa en ll oc de l 
sucre. 

També són superflu s el cafè, el té, la cola i la 
xocolata i tenen un e fecte estimulant. 

I les begudes alcohòliques: porten alcohol 
etílic que és un tòxic i proporc iona, a més, un 
nombre no despreciable de calories . 

Ens alimentarem doncs correc
tament s i menge m va ri at, 

no fem excessos massa 
sov int i mengem e ls 

a lim e nt s d e la 
forma més natu

ra l poss ibl e , 
ev it a nt e ls 

suc res refi
na ts i e ls 
gre ixos 
animals. 

LA l?()[)A [)fLS ALIMf~TS 
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Ep Con1pany! Quin 
progrania eni coDipro? (11) 

A I comprar un programa per resoldre una tasca determinada cal tenir en 
compte: 

• Si obrim un nou negoci , i per tant no tenim cap història (documents, factu
res , hàbits de treball, etc.), podem comprar un programa standard dels que 
venen en els quioscos, i adaptar la nostra organització de la feina a la manera 
d'organitzar el treball que té el programa. Aquests programes són econòmics i 
funcionen normalment de forma molt satisfactòria. 

• Si el negoci ja funciona, o les persones que formen el despatx tenen ja una 
rutina de treball normalment aquests programes no són adequats . No s'adapten 
als nostres hàbits de treball, no inclouen totes les dades que desitgem i normal
ment inclouen moltes dades i opcions que no desitgem, i que fan la feina més 
pesada i lenta. 

En aquest segon cas caldrà fer un programa a~~~;:============" 
Li recomanem busqui un programador que c@negUI 
o que li inspiri confiança. No li demani coses e ~1t2G:=:::::::s::::::::::z¡=:!E¡¡¡¡::::;;:¡¡;,¡::z¡:=" 
necessita. Demani sols les funcions que li són jndis-
pensables. Els programes molt complexos lfíq 
ment funcionem correctament, i seran més cos os0 . 
si el programador és una persona seriosa, é rr é~ 
econòmic incloure noves funcions un cop el og ~a-
ma ja funcioni. ·Demani un programa que f cic ~ r i 
en un entorn gràfic com Windows. Li serà m • fà I 
d'emprar i especialment d'aprendre. Si és e . aç t'H'v-----------~ 
definir les seves necessitats reals, que no és enzi1·..,- -' 
un programa no és molt costós. 

Per comprar un programa standard sol 
compte unes poques observacions: u :tz rogra- ~ 
mes sota Windows. Són més fàcils a re G· ~~-
fàcils d'emprar i tenen més possib. i ats • - ~ 
emprant un únic programa, i no uti t~ altres p 
mes fins conèixer aquest de form aéoo¡;>ffibl . ~m---------------------' 
pr i el programa , no el copiï. El -an:u:a:ts q:ue:-=====:::n••••••••••-.1 
inclouen, si els llegeix, li permetran aprendre el pro-
grama més fàcilment, i li facilitaran resoldre alguns 
dels problemes més freqüents. Pensi en comprar tots els programes d'una 
mateixa empresa. Això li permetrà aprendre els següents programes molt més 
fàcilment. 

Normalment un programa de Procés de Textos és el millor per començar. La 
majoria d'aquests Programes inclouen funcions per escriure, diccionaris, eines 
per dibuixar i construir taules, per fer mailings, per fer sobres, etiquetes, xecs, 
etc., i li resoldran múltiples problemes. Un cop conegui aquest, compri un pro
grama de Full de Càlcul (per fer estudis de números, balanços, pressupostos, 
etc.) o un programa d'Autoedició segons les seves necessitats. En últim lloc 
compri un programa de Base de Dades. són més complexos i difícils d'emprar. 
I ara que ja té l'ordinador i el programa, ja pot començar a treballar. Bona 

sort. 
Carles Drudis 
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Universitat 
Occitana d'estiu 

La XVIII èna Uni versitat Occitana d'Estiu s'es 
ca us id a pe r tè ma lo territòri Occitan uèl e 
deman. Sens dintrar dins lo destalh d'un programa 
que se vòl vari at e plen, vaquí a la lèsta las gran
das orientacions. 

Un territòri occitan en plena mudason dobert 
sus lo monde e l'actualitat amb un panoramà de 
l'economia occitana amb de reporesentants de las 
grandas entrepresas tant coma din s lo portuari 
amb Sèta e Bordèu que dins los sectors de «pon
cha» coma I.B .M. e Sofia Antipoli s. Los problè
mas d'e nv iro namen t aurà n una p laça de las 
grandas am b una soscada menada tota la setmana 
e una conferencia de Mari a Anna Sabatier, consel
hièra reg ionala e mil itanta eco log ista . Coma i a 
pas un territòri sens medias, a partir de çò qu'ex is
tis e n prensa , ràdi a o te lev ision, ensaj are m de 
dete rmin a r lo bi a is de ba lh a r un a dime ns io n 
panocc itana et:~ d'aq ueles mejans de comunicacion 
e d' in fo rmac ion. En mai d'aquò de talhiérs por
taràn sus la situac ion de las lengas reg ionalas dins 
Euròpa amb la presencia d'Helen O'Murchu pres i
denta de l burèu Européu de las lengas minoradas e 
tanben sus la literatura amb un estudi de l'òbra 

romanesca de Robert LAFONT e mai largament 
sus la psicanali sa del tèxt occitan. 

L'Uni versitat es tanben la lenga amb lo cors de 
lenga en laboratòri (demòran e ncara qua lques 
pl aças!!) qu e ve n o n seg uir los es tudi a nt s de 
França o de l'estrangièr, lo teatre, las dansas e la 
musica traditionalas, los espectacles ont la crea
cian locala e reg ionala amb Delfina AGUlLERA e 
DECEMBRE BLU fen sa plaça a costat d'arti stas 
venguts d'autres orizonts. Dins la cort d'onor de l 
castèl de Lascors a Laudun , «OCCITANIA de 
LEVANT a PONENT» amb lo rescòntre del Pro
vençau CA RLOTTI e del Lemosin Jan Dau MEL
HAU inscriurà dins la creac ion tant coma dins la 
trad icion musicala la reali tat d'un territòri occi tan. 

Ajudada per las Regions Miègjorn Pirenèus, Len
gadòc Rosselhon, la D.R.A.C. , lo buréu Européu, 
lo conse lh ge ne ra l de Gard e las co mun as de 

imes e Laudun , L'U ni vers itat Occ itana d 'Esti u 
serà ongan benlèu encara mai que jamai lo rescòn
tre indefugible de totes los que balhan de prètz a la 
cultura nòstra. 

Venetz, vos ésperam. 

Conferencias 
16 oras 30- 18 oras 
29/08 Economia: <<La siwmiou écouomique des pays du sud>> 

Ph. LA GEVI , Uni versi tat A is de Provènca. 
30/08 Literatura: <<Le srsréme uarrarif de /'oeuvre romaurique 

de Roben LA FONT 
Ph. GARDY, Universitat de Montpelhier 

31/08 Environament: << Déchels uucléaires>>. A Laudu n. M.A. 
SABA TI ER. Conselhiera regionala. 

01/09 Lengas minoritarias: << L'Europe des tangues miuorées. 
H. O' MU RCH U, Prés ide nta burèu cu rope nc del langas 
minori tàrias. 

02/09 Lenga: Médiatèca de Nime . . 
C. HAGEGE. Professor al collègi de França. 

LES GRANDS POÈMES FONDA TE URS DES CULTURES 
POPULAIRES 

J.M. AUZIAS, Professeur université de Lyon, I. .S.A. 
9 h à I h •:• Le livre des Héros. (Caucasse-Ossetie) 
les jours * Le Kalevala. (Fiulaude) 
ne sont * Les lusiades. 
pas encore * La chanson des Niebelungen. 

attribués * Le Bachavad-Gita. (ludes) 

CONFERENCIAS - CIVILISA CIONS 
9 oras - li oras 

TALHIER DE LENGA 
* Laboratòri * Discutida 

nivèll : J. ROMERO e J. PELADA 
nivel2: E. COM IS. 

INICIACION A LAS DA ÇAS TRADICIONA LAS E 
AL TEATRE 

14 oras 30 • 16 oras 
* DANÇA * MUSICA - animacion: C. Braxmayer 
* TEATRE - animacion: M. Cordes 

20 oras 30 
LENGA - PABLO NÈRUDA - Dijous I - Teatre 
LA MONTANHA NEGRA - Sala 308. 
DANÇA-M USICA - Dimarç 30 - Serada conviviala amb los 
animators del talhièr de DANÇA. 
CENTRE AGORA - Divendres 2 
CANT: * Delfina AGUlLERA 

* DECEMBRE BLU 



Societat 
Dimècres 31 d'agost 19 oras 30 repais al CASTÈL de 
LASCORS (inscripcions) 
OCCIT ANIA, De levant a ponent. 
Provença-Lemosin 
CARLOTTI - JOAN dau MELHAU. Trobadors - tradicion • 
creacion. 
Castèl de LASCORS • Laudun Dimècres 31 d'agost 21 oras 30 
SERADAS-SERADAS-SERADAS 

XVIII UNIVERSITAT OCCIT A A D'ESTIU 
29 d'agost • 2 de setembre 1994 
«LO TERRITÒRI OCCIT A : UEI, DEMA » 

C.E.T.S.- I ter A venguda Général Leclerc- imes. 

L'OBRA DE ROBERT LAFONT 
9 oras - li oras 
29/8 * G. KREM ITZ, Professor Uni ve rsitat de Viena: 

«Sart re et Lafont, Lafont et Sartre>> . 
30/8 * PH. GARDY, Professor Uni versitat de Montpelhier, 

C . . R.S. «Chemins ouverts dans l'oeuvre poétique de 
Robert Lafont>>. 

31/8 * C. TOREILLES, Professor agregat Universitat de Mont
pelh ier. «De quelques emplois de la première personne dans 
l'oeuvre romanesque de R. Lafont>>. 

01/9 * J.C. FORET, professor. Montpelhier, «Le réc it au 
présent chez Robert Lafont>>. 

02/9 Rescontre amb l'autor 
30/8 a 16 oras 30 Conferència: Ph. Gardy Uni versitat de Mont

pelhier, C.N .R.S. 

14 o 30-16 oras 
LO TEXTE OCCIT A E LA PSICANALISI 

29/8 * J.C. H CHE,T, Psicanalista, inspector d'Acadèmia: 
«Clinique littéraire du texte occitan médiéval>>. 

30/8 * J. BIROUSTE, Psicanalista, Professor Uni versitat de 
Montpelhier: <<Phénoménologie romane et anthropologie du 
sujet occitan>> (<<étude d'un conte occitan>>). 

01/9 * H. REY FLAUD, Psicanalista, Professor Uni versitat 
de Montpelhier: <<Comment les troubadours inventèrent la 
femme >> (<da névrose courtoise>> ). 

02/9 *R. MERLE, professor agregat Tolen: << Le poète et son 
double>> . 

LITERATURA- SCIÉNCAS U MA NAS 
14 o 30-16 oras 
MEDIAS OCCITANS (Experiénças e prepausicions) 
29/8 * M. BRAMERIE, (FR3 Ma rselh a). J.P. LA VAL 

(FR3 TOLOSA). Per una television pan occitana. 
30/8 * A. ROCH , (Occ itan). J. TAUPIAC (I'Occ itan). 

G. BARSOTTI (Mescl um). La premsa occitana es d'inventar. 
01/9 * J, TOCABE S. (I. U. F.M. Perpinhan): L'experiénçia 

catalana. 
02/9 * j . PEYRILLER (Radi o-païs). J. PELADA , (Radio-

France imes). Ràdio en occitan. 

LENGAS MINORADAS 
29/8 * G. KREMNITZ, Uni versitat de Viena: 

Lengas e Euròpa 
30/8 *B. ESCALIER- T. DELOBEL: Table ronde 

F.E.L.C.O. - F.L.A.R.E.P. 
01/9 * J, PEYRILLER: convencion europènca de las Ien

gas régionalas e minoradas. 
02/9 * J-M ARTIGAL, Psicoli ngüista: Ensenhament d'una 

lenga minorida e son estatut dins l'escòla e dins la societat. 
1/9- 16 o 30 a 18 oras * H. O' 1URCHU Présidente du Bureau 

Européen pour les Langues Les Moins Répendues. 

MEDIAS • LE GAS MINORADAS 

• 
lí¡¡¡J 

29/8 - 9 a 11 oras * L'ACTIVITÉ PORTUAIRE EN TERRI-
TOIRE OCCIT A . 

G. MOGA Chef du département économique du port de 
Bordeaux. 
Mr. FIV A TIER, lngénieur d'exploitation pour !e port de 
Sète. 

30/8 • 9 a li oras * LES SECTEURS DE POl TE E 
TERRITOIRE OCCITAN. 
L. SPYRIDAKIS Directeur relations extérieures et internatio
nales pour la Fondation SOPHIA ANTIPOLIS. 
D. DUPONNOIS Directeur Parc Industrie! de la Pompignane, 
IBM Montpellier. 

31/8- 9 a 11 oras * LA VITICULTURE EN TERRITOIRE 
OCCITAN. 
H. MUSSOTE • Le vignoble Borde lais 
Mr. MANGENOT- Les Cótes du Rhóne 
J, CLA VEL- Le vignoble languedocien. 

01/9 - 9 a li oras * L'AMÉ AGEMENT DU TERRITOIRE 
par J, BO IER. 

29/8 - 16 o 30 * CONFÉRENCE: PH. LANGEVI , Uni versité 
Aix en Provence. <<La situation économique des pays du 
sud». 

9 a 11 oras 
* ARCHITECTURE ET OCCITAN1TÉ: 

B. VA TON, Architecte à Orange avec un représentant du 
C.A.U.E. 

30/8 - 9 a 11 oras 
* RECONCILIER AGRICULTURE ET E VIRON E· 

MENT POUR DES CAMPAGNES VIVANTES: J.P . 
CABA IS. Ex ploitant agricole (S.P. N. E.). 

9 a li oras *LE LITTORAL: ESPÈCES, FOSELIÈRES, 
ÉTANGS: 
X. VACHEZ, Pré ident de la Société Protectrice de la Nature et 
de I'Environnement. 
9 a 11 oras * TRAITEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES: 
P. ROBERT, de I'A. R.C.A.D.I.S. 
31/8 a 16 h30 
ECONOMIA 
Condicions Materialas 
* lnscripcion: 180 f 

caumaires e estudi•mts 60 f 
* Acuèlh 29 d'agost a partir de 8h30 
* Lotjament: Fogal carrièra Fénelon 

cambra I I ièch 85 f 
cambra 2 I ièchs 65 f 

Tièra d'ostalarias sus demanda 
* Repais: (Bilhetas a l'acuèlh) 40 f 

M.A.R.P.O.C. • I.E.O. Gard Tel. 66 76 19 09 
5 rue Nationale 30000 NIMES 

ENVIRONAMENT 
ORGANISADA AMB L'AJUDA: 
* Bureau Européen des Langues Minorées 
* D.R.A.C. Région Languedoc- Roussillon 
* Conseil Régional Languedoc - Roussillon 
* Conseil Régional Midi Pyrénées 
* Conseil Régional Provence alpes cóte d'azur 
* Conseil Général du Gard 
* Mairie de imes 
* Dans les locaux de la C.C.I. de Nimes (C.E.T.S.) 
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