
Eth Conselh Generau d'Aran, damb eth Síndic 
Barrera ath deuant, ei propiciant tota ua politica 
institucionau de rebug ara reïntroduccion der os estoven 
enes Pirinèus. Ei ua politica en defensa estrategica deth 
nòste sector ramadèr e a mès, ei ua defensa des tradicions 
e cultura des Pirinèus, ua defensa dera identitat de 
montanha. 

En díder NON ara reïntroduccion artificiau 
der os s'està protegint eth territòri, era sua gent e en 
especiau a un sector productiu com eth ramadèr, qu'a 
besonh ajuda. Ajuda que non pòden èster paraules molt 
"literàries" o "d'ecologisme integrista". 

Qu'eth Govèrn Francés sigue reïntrodusint 
nauament er os enes Pirinèus de forma unilaterau e 
sense auer cercat ua forma de consens damb es territòris 
afectadi, ei escandalós,'e aquerò encara se multiplique 
quan aguesta accion d'agression ath territòri se hè damb 
era complicitat deth Govèrn espanhòl e damb era 

guardada a un au te costat, des Govèrns autonomies de 
Catalonha, Aragon e Navarra, der Estat espanhòl e 
tanben de Govèrns regionaus e departamentaus der 
Estat francés; atau coma d'Andòrra. 

Convergéncia Democratica Aranesa coma partit 
que da supòrt e compause eth govèrn deth Conselh 
Generau dAran, hè costat tota era politica institucionau 
qu' eth Síndic Barrera a desplegat enquia configurar tot 
un movement de base de defensa des Pirinèus, començant 
per denonciar era reïntroduccion der os. 

Aguest movement institucionau a portat ara 
J;J~Obilitzacion de càrrecs elèctes e sectors ramadèrs, 
prumèr d 'Aran e dempús des territòris d'Aragon, Navarra 
e Catalonha, coma tanben des departaments francesi 

der aute costat des Pirinèus occitans e d'Andòrra. Aguesta 
confluéncia a portat a redactar era "Declaracion des 
Pirinèus" (Vielha, 31/3/ 2006), coma plataforma 
reivindicatiua, propiciant nombroses trobades sectoriaus 
e territoriaus, coma era dusau amassada plenària dera 
"Declaracion" que se celebrèc en parçan occitan de 
Castilhon-en-Couserans (10/5/2006). Enquia arribar a 
potenciar mobilizacions conjuntes en carrèr, coma siguec 
era passada manifestacion en Bagnères de Bigorre, a on 
eth Síndic Barrera parlèc dauant 5.000 manifestants. 

E dauant de tot açò, a on ère era oposicion 
aranesa?. Coma pòden abstier-se ath Plenari deth 
Conselh, quan se proposaue hèr costat ara 
"Declaracion des Pirinèus"?. Donques molt simple: 
es ligams partidistes damb eth Govèrn espanhòl 
e damb eth Govèrn dera Generalitat, les hèn 
mantier ua postura contradictòria e sumisa, 
qu' acabe anant contra eth territori. 

Es contactes en Madrid deth deputat Paco Boya 
damb era Ministra de Mèdi Ambient, Cristina 
Narbona, sonque an estat ridèus de hum qu' an 
portat nauament ara "foto" e que coma un 
boomerang, era Ministra anoncièsse er augment 
deth nombre d'exemplars d'os a reïntrodusir. 

Mentre es sòns pròpris càrrecs elèctes que 
govèrnen amassa en Aran, hègen costat ara 

"Declaracion dels Pirinèus" e as mobilizacions en carrèr 
-coma era manifestacion de Bagnères de Bigòrre-, "era 
machina deth partit" des grops dera oposicion aranesa, 
ninguntjaven era ''Declaracion" unitària qu' ei un reclam 
de defensa deth territòri e des sòns abitants. 
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Un fracàs anunciat: 
l'ensorrament del Tripartit. 
A l'Aran un govern de CDA estable, a 
Catalunya lm govern sociaHsta provisional: 
dues maneres de servir al ciutadà 

No podia acabar d'una altra manera: el Tripartit 
del Govern de la Generalitat de Catalunya s'ha trencat. 
Ha estat la pròpia dinàmica interna que ha causat el fracàs 
del que havia d'ésser el_ projecte de "~r?grés':, "catalanista:' 
i "d'esquerres". Un etJquetatge políuc falht, que tambe 
se'n proclama Unitat d'Aran-PSC. 

Ha estat una Rran crisi de relacions entre partits, 
un trencament de I anomenat "Acord del Tinell" i 
finalment, una greu crisi de govern. Però a més, una crisi 
profunda que ha portat a que perdés credibilitat, tota la 
gestió política. 

A hores d'ara,ja és igual el preocupant contingut 
s~ctari d'aquell "Acord del Tinell" i ja és igual que el voler 
governar a tres, en compartiments estancs, creava 
contradiccions que perjudicaven els interes_sos de la 
ciutadania. Ara el que ens ha de preocupar, es que de 

forma artificial, tenim un veritable govern en funcions, 
més encaparrat en convertir-se en una m~quin~ elector~, 
que l'ésser un govern estable gue gestiona 1 potencia 
polítiques coherents. Estem mstal.lats en la plena 
provisionalitat. 

A l'Aran n'hem pogut res~r al marge d'aquesr_a 
dinàmica convulsiva del Tripartit. Obviam~nt, hem p_atJ~ 
el desajustament del Govern de la Generalitat perque h1 
ha competències compartides, però l'estil de govern de 
Converg-ència Democràtica Aranes_a n'ha ~s~egurat 
l'estabilitat, malgrat la propaganda 1 demagog1a de la 
nostra oposició, a Aran tothom sal? cap on va el Conselh 
Generau d 'Aran i quines polítiques de govern ens 
proposem aplicar. , . . 

Dos estils de Govern, dues pract1ques 1 dos 
historials: Nosaltres Convergència Democràtica Aranesa 
(CDA) donem estabilitat; el Govern Maragall, el Govern 
socialista de Catalunya -ànima del gruf de l'oposició U nit_at 
d'Aran-PSC-, només dona intranqui .litat i posa en penll 
moltes polítiques que necessiten unes clares directrius i 
una bona gestió. 

Jusèp Loís Boya 
President de CDA 
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Es discapacitats d'aran, 
una ahèr de toti 
D'ençà fòrça ans, concrètament de 1999, eth govèrn de Convergéncia Democratica 

Aranesa ( CDA) en Conselh Generau d'Aran a anat trabalhant a favor des discapacitats. 
Era insercion d'aguest collectiu en mon laborau e sociau a devengut ua realitat 

entà ua grana part des sòns integrants, gràcies basicament, a dus equipaments: 

1) Centre Ocupacionau 
Siguec en 1999 quan eth Conselh Generau d'Aran, 

governat per CDA, adqueric ua nau en Polígon Industriau 
Incasol a on installèc un centre ocupacionau. 
Ençà der an 2001 aguest centre ei gestionat per ua entitat 
sense ànim de lucre ( ADDA ) que la formen es madeishi 
familiars des discapacitats. 

2) Lauadaria industriau 
Era fondacion ONCE inicièc, dera man deth Conselli 

Generau, un projècte de 
centre especiau de trabalh a 
finaus de 1998; a mejans deth 
2004, aguesta fondacion 

comuniquèc que volie abandonar aguest centre, ahèr que 
provocarie que toti es trebalhadors se quedarien sense 
trabalh. Eth govèrn de CDA en Conselh, s' encuedèc e 
preocupèc per aguest collectiu, e prenec era determinacion 
d'adquerir aguest centre especiau entà arrendar-lo 
posteriorament ara empresa de reconeishut prestigi en 
àmbit sociau, Gureak, e erajòga per aguest collectiu s'a 
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Cau destaÇar era manca de sensibilitat que demostrèc 

Er Ajuntament de Naut Aran, ampliarà 
es installacions dera escòla mairau de Tredòs 
de 18 a 32 places. 
Es òbres an un pressupòst totau de 
170.000 èuros. 

Segontes informèc er Alcalde 
Sr. Victor Leon, (CDA) aguesta òbra 
non recep cap ajuda deth 
Departament d'Educacion dera 
Generalitat. 

Eth finançament serà a cargue 
der Ajuntament de Naut Aran e dera 
Deputacion de Lhèida, que i destinarà 
ua ajuda de 60.000 èuros. 

Aguesta ei era unica escòla 
• mairau que i a en Naut Aran e ei tot 

necessària era sua ampliacion. 

en aguest 
ahèr etb grop d'Unitat d'Aran, que 
critiquèc es 1.000 èuros prepausats de 
loguèr e les qualifiquèc d'insuficienti. 
Contunhant damb aguesta linha, etb 
grop d'UA e eth PRAG votèren en 
contra des bases detb concors en ua 
mòstra clara dera sua volen tat de non 
trabalhar pas a favor deth collectiu de 
discapacitats d'Aran. 
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UA critica la sol.licitud d'ajuda 
per al nou pont de Bossòst 

La solidaritat envers els veïns de Bossòst 
per part d'Unitat d'Aran, va quedar 

patent amb les declaracions del 
Conseller Rufino Martínez, que va 
criticar que el grup de Convergència 
DemocràticaAranesa (CDA) presentés 
davant el Ple del Conselh Generau, 
una proposta perquè el Departament 
de Política Territorial de la Generalitat 
subvencionés l'ampliació de l'actual 
pont de Bossòst. 

El conseller Rufino Martínez 
va argumentar que el Conselh 
Generau no es pot dedicar a prestar 
aquest suport als municipis per temes 
de caràcter municipal. 

El Síndic d 'Aran, Carlos 
Barrera (CDA) va replicar que el 
Conselh Generau dona suport a tots 
els municipis d'Aran, i va posar com 
exemple la gestió política portada a terme pel 
grup de CDA des del Conselh Generau que es 
va traduir en el pont del costat de l'hospital i 
el que es construirà en breu al Cap de la Vila 
de Vielha. 

Així mateix, la proposta de CDA, instava 
al departament d'Agricultura de la Generalitat 
a licitar l'obra de la pista d'Arres-Bossòst, de 
vital importància per la connexió entre el Baix 
i el Mig Aran en cas de talls a la N-230. 
Aquesta pista va ser sol.licitada al ja cessat 
Conseller d 'Agricultura de la Generalitat, Sr. 
Antoni Siurana en la seva visita a la Val d'Aran 
a l'any 2004. 

Ja estava compromesa per l'anterior 
govern de la Generalitat, però l'arribada del 
Tripartit al govern de la Generalitat, va 
paralitzar l'aprovació definitiva d'aquesta obra, 
llargament reclamada pel Conselh Generau. 

Destacar també, que el passat dia 3 d'aquest 
mes de maig, es va firmar al Conselh Generau, 
el conveni de col.laboració de la Diputació de 
Lleida amb l'Ajuntament de Bossòst, segons el 
qualla Corporació aporta 60.100 euros per 
aquesta obra. El Conselh Generau n'aporta 
42.000 euros i l'Ajuntament de Bossòst 50.000 
eu ros. 



Cambi de 
Conselhèr en 
eth Terçon 
d' Arties-Garós. 

pes vesins deth Terçon 
d'Arties-Garòs enes passades 
eleccions. Eth Sr. Barra 
presentèc era sua dimission 
en Plen deth Conselh 

s'amague ath darrèr deth PRAG 
entà aconseguir representacion en 
un Terçon a on non a presentat 
cap lista electorau pròpria. 

Eth cambi de Conselhèr 
Miquèu Barra per Emilio SanUehy 
ei frut d'un pacte politic que dèishe 
sense eth representant escuelhut 

Generau deth passat 21 de 
deseme damb tristesa e emocion. 

Aguest pacte cause prohonda 
decepcion politica ja que UA 

Cau rebrembar, tanben, qu'eth Sr. 
Emilio Sanllehy forme part dera 
Executiva d' Unitat d'Aran, atau 
coma ges ena sua pagina web. 

Artículo ~eriodico La Mañana, 13 de enero de 2005. 
Riu trata con Bono la finca de los militares. 

"El Alcalde de Vielha, {oan Riu, se reunió el 
pasado dia 1 de enero con el ministro de Defensa, 
josé Bono, en la Val d'Aran, donde se encontraba 
pasando unos días de descanso con su familia. 
En el encuentro trataron sobre la finca de los cuarteles 
militares de Vielha, y según Riu, hay el compromiso 
de que este mismo mes se balle una solución a este 
tema urbanístico ': 

Mayo 2006, 16 meses después de ésta noticia, 
en la zona de los cuarteles de V1elha todo continua 
igual o peor, con unos edificios deteriorados, puertas 
y ventanas abiertas, cristales rotos, basura acumulada, 
etc. 

Las últimas gestiones positivas se realizaron 
cuando Pau Perdi ces ( CDA) , en la pasada legislatura, 
era Alcalde de Vielha-Mijaran, a partir de entonces, 
ineficacia total. 

Las gestiones del Ayuntamiento de Vielha con 
el "gobierno amigo PSC-PSOE" no han dado ningún 
resultado. Un modelo de gestión que Vielha no ha 
de tener. 
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Vielha aprueba 
el Polideportivo 
con las críticas 
deCDA 

Vilrunòs tnelhore 
servicis publics 

Eth baile de 
Vilamòs Sr. Francesc 
Castet (CDA) a informat 
qu'es melhores 
previstes enes carrèrs 
Sant Miquèu, carrèr 
Major e Era Hònt an un 
pressupòst de 176.000 
èuros . 

Destacar, tanben, 
es 18.000 èuros previsti 
entàs òbres en antic 
cementèri. 

Era ampliacion 
deth depòsit d'aigua 
municipau supausarà un 
increment de 700.000 
litres, damb un 
pressupòst de 30.000 
èuros. 

Eth Conse lh 
Generau, a iniciat 
tanben, es òbres deth 
Guardader plaçat ena 
carretèra d'accés tath 
pòble damb un 
pressupòst de 28.000 èuros. 

Cau rebrem bar, qu'a finaus der an passat, se heren 
melhores ena carretèra d'accés per part dera Deputacion 
de Lhèida damb un pressupòst de 180.000 èuros. 


