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Ja ha sortit a la llum el primer 
número de la nostra Revista i el 
resultat ha estat tan satisfactori 
que estem, fins i tot, una mica 
espantats per l'enrenou que hem 
ocasionat. 

Tota la Val ens ha donat una 
acollida tan meravellosa que no 
tenim paraules per poder agrair 
aquest suport tan magnífic. Això 
representa un repte tan important per a nosa~res 
que tenim l'obligació de fer-nos mereixedors, 
dia a dia, d'aquest privilegi que ens esteu donant. 

Des d'aquesta redacció us prometem que 
treballarem amb tota la il ·lusió del món per 
perfeccionar cada dia més la Revista, aquesta 
publicació de la Vall que volem que, cada cop 
més, considereu com a vostra. 

També a través d'aquest Editorial volem 
aprofitar per dir-vos que, a partir del pròxim 
número, TOT ARAN sortirà el primer de cada 
mes. Aquesta mesura ens facilitarà poder orga
nitzar-nos millor i, a la vegada, ens permetrà 
tancar l'any correctament, sobretot en allò que 
respecta al tema econòmic de la conversió de 
pessetes en euros. 

També la Ma Rosa Puig, la nostra responsable 
comercial, vol agrair-vos l'acollida que li esteu 
donant. Ens ha comunicat que ¡es troba tan bé 
entre vosaltres! que encara procurarà ser més 
"charmanta" que no és ara. 

Ja a gescut eth prumèr numet1 ER, 
dera nòsta Revista e eth resuf4 QUI 
a estat tan satisfactòri, que lèu èt. Cor 
espantadi de com auem datr ger 
parlar. COIT 

Tota era Val d'Aran mos a baf~ s et1 
ua acuelhuda tan bona, que na vòu 
auem paraules entà poder atT'eQfd Qui 

M. Rosa Puig aguestsupòrttantmagnific.Açót! Agu 
presente ua escomesa tant im{Xi s e e 

tanta entà nosaU, qu'auem era cdigadon de gl.Jal'ri. d' af 
mos, dia adia, aguestprivilègiquemosdatz. glè~: 

Des d'aguesta redaccion vos prometem qu q~e 
trebalharam damb tota era il/usion deth m~ het 
entà perfeccionar cada dia mès era Revist er~ 
aguesta publicacion dera Val d'Aran que vot ~~n1 

que la consideretz cada viatge mès coma vòs~ Eth 
A trauèrs d'aguesta editoriau tanben profita¡¡ cel e 

era escadença entà didé-vos que, a compda San 
deth pròplèu numerà, TOT ARAN gesserà el pod 
prumèr de cada mes. Aguesta mesura mq gue 
facilitarà podé-mos organizar milhor, e ath viatg 
mos permeterà barrar er an com cau, susto NA 
en çò que tanh ar ahèr economic dera con~ C.E 
sion de pessetes en èuros. Er 1 

Era nòsta responsabla comerciau, Ma. Ros con. 
Puig, tanben vos vò arregraïr era acuelhud nau' 
que li datz. Mos a dit que se !rape tan ben en~ pob 
vosati, que sajarà d'èster encara mès charmam d~rr 
de ce qu'ei ara. at1e 

d'e~ 
Text traduit per gentilesa del Conselh Generau d'All mét1 

MOBILIARI 

DECORACIÓ 

INTERIORISME 

MOBLES DE BANY I CUINA, A MIDA 

PROJECTE DECORACIÓ GRATUÏT 

Dr. Pearson, 12 Tel. i Fax: 973 65 13 02 25620 TREMP (Lleida) 

• LISTA DE BODAS 

• MUEBLE COMPLEMENTARIO 

• TODA CLASE DE REGALOS 

Av. Castiero. 15 
Tel. 973 64 16 05 
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Jmei ,ERA CAPÈLA DE SANTA 
1su/f/; QUITÈRIA 
~u è!¡ Coma toti auratz podut lié
dat¡ ger o enténer enes mieis de 

comunicacion, era passada 
baf~ setmana s'enfonsèc era 
e nq vòuta dera capèla de Santa 
regà Quitèria . 
lçòre Aguest hèt siguec coma con
mpa seqüéncia des òbres 
.18ftJ d'apraiament deth tet dera 

glèisa, que degut ar estat en 
~ ql qué se trapaue sustot per 

1
m hèt de qu'ère fòrça antiga 

wis era estructura, produsic er 

t 
esbaussament dera part que 

v~e non s'auie de tocar. 
vos~ Eth pròplèu dia 22 de mai, 
'Jtitar¡ celebraram era Hèsta de 
nfd1 Santa Quitèria e demoram 
ra e~ poder díder era missa la
t mq guens dera capèla. 
viatg 
wsld NAU EDFICI ENTATH 
mvel C.E.I.P. "GARONA" 

Er Ajuntament de Vielha , 
Ros conscient deth besonh de 
lhud naues places escolares dera 
eni\POblacion deth Municipi e 
nanf damb era prevision de poder 

atier era futura demana 
d'escolarizacion, a aprovat 

d~ méter a disposicion deth De
---, r---- ------, 

~ Eth Pintor 
Decoracion ~ 

RIO 

s 

d 
•'AR.\.1 

Av. Calbetó Barra, 16 
Tel. 973 64 12 20 • 25530 VIELHA 

Pinturas, acuarelas, óleos, 
lienzos, etc. 

~----------------~ 

MeiÍfiEI llEVI 
partament d'Ensenyament de
ra Generalitat de Catalunya, 
un terren urban sense limita
cions físiques e liure de car
gues e gravamens, damb era 
finalitat de que se i bastisque 
un estudi d'educacion infantil 
e primària de tres linhes. 
Aguest terren ère propietat 
dera " Fondacion 
d'Ensenhament dera Val 
d'Aran" e a estat cedit ar Ajun
tament de Vielha-Mijaran entà 
poder amiar a tèrme aguest 
projècte. 

AMICS DETH POBLÉ SA
HARIAN DERA VAL 
D'ARAN 
Aguesta associacion neishec 
en an 1994, dempús dera 
experiéncia que suposèc 
acuélher mainatges saha
rians pendent er estiu de 
1993 per part de diuèrses 
familhes araneses. 
En aguesti ans d'activitat, a 
desvolopat nombroses cam
panhes a favor d'aguest pòble. 
AMICS DETH POBLE SA
HARIAN VAL D'ARAN, tan
ben trebalhe enes comar
ques vesies dera Alta 

HOSTAL-RESTAURANT 

25550 80SSÒST 
Val d'Aran(~) 

Ribagorça, Pallars Sobirà e 
Pallars Jussà. 
Tot aguest trabalh se pòt 
desvolopar gràcies a que, 
laguens dera Val d'Aran, des 
dera mès nauta institucion 
enquiar Ajuntament mès pe
tit, atau coma es associacio
ns, collectius e era societat 
en generau, ètz sensibles ad 
aguest hèt, deth que mos 
trapam sonque a dues ores 
d'avion. 

CASAU D'OSTIU 
"MANUQUETA 2001" 
Deth 2 de junhsèga enquiar 
1 de seteme deth 2001 per 
mainatges/ades de 3 enquia 
12 ans ar Collègi Public Ga
rona {Av.Pas d'Arrò n° 35} . 
Ei obligatòri hèr ua preinscrip
ción per telefon 20 dies aban
tes de formalizar era inscrip
ción ena quinzea que se 
desire. Tel. : 649 49 43 42. 

José Luis Jaquet 

Roquet 

¡,¡, 97~6fi'6't;~~73•¿ 1620 ALQUILERES 
m~~'fJ.!:'~~--~ VENTAS 

CHINAC 

PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS 

~'~J:nXt.etQ 
GESTIOH COirofPRA • VENTA 

Tll-Fax073S4077V PM.m641,.M 
l«.KIIMD311247 

--· :/:l630WllA · '-E-n'lllll:ct*taei.MrraM 

PELUQUERIA UNISEX 

ESTHER VALLS CABINA DE ESTÉTICA 

Av. Pas d ' Arro, 40 
2553 0 V IELHA 
Te l. 973 64 OS 3 9 

MASAJES 

UVA (Cà sula) 



EXCURSIÓ A SAINT BERTRAND DE COMMINGES 
Sortint de la Val d'Aran per 

Pont de Rei , a uns trenta 
quilòmetres de la frontera 
francesa, veurem al fons, a 
l'esquerra de la carretera , 
un turó que queda aïllat de 
la vall del riu Garona. Da
munt seu hi ha el petit poble 
de Saint Bertrand de Com
minges. La població, molt 
típica , està rodejada de 
muralles i dominada per 
l' imposant aspecte de la 
seva catedral, amb el seu 
curiós campanar, protegit 
per fusta . 

La població té un origen 
molt antic, ja que la tradició 

DIE 

GU 

diu que hi va residir el rei Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, que fou responsable ~ AJL 

la mort de Sant Joan Baptista. D'aquesta època només queden restes de l'antiga ciut~ AJu 

abans d'arribar al poble. AJU 

A partir de l'any 1120, el bisbe de Comminges, va observar l'estat de les ruïnes i va fel AJU 

hi construir una catedral, convertint així el poble en un centre de pelegrinatge. AJU 

La catedral té una part romànica, especialment la façana i el porxo. La portalada té imatg~ 
dels Reis Mags i de Sant Bertrand i els seus capitells representen monstres i lleon 

Tota la resta de l'edifici és d'estil gòtic i la peça més important és el claustre, que presen 

una galeria oberta a l'exterior, com a element curiós i inhabitual. Tres de les galeries sél 
d'estil romànic i la quarta, reconstruïda durant els segles XV i XVI, té diversos sarcòfag 
molt ben conservats. 

La petita vila, considerada com un dels pobles més bonics de França, és preciosa i ani 
un aire antic i bucòlic. És plena de racons i carrerons estrets del més bell caire medieva 
Nombroses tendes d'artesania acaben de donar la imatge més occitana d'aquest 
francès que, molts anys enrere, va teni r un significat molt especial per a la Val d'Arar 

E 

Dl 

A 
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Dl 
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CONSELH GENERAU D'ARAN 

BOMBERS (URGÈNCIES) 

BOMBERS BOSSOST 

BOMBERS LES 

BOMBERS VIELHA 

DISPENSARI ARTIES 

DISPENSARI BOSSÒST 

DISPENSARI LES 

DISPENSARI SALARDÚ 

HOSPITAL COMARCAL DE VIELHA 

GUÀRDIA CIVIL VIELHA 

GUÀRDIA CIVIL DE MUNTANYA (URGÈNCIES) 

GUÀRDIA CIVIL DE MUNTANYA 

POLICIA NACIONAL (URGÈNCIES) 

POUCIA NACIONAL (COMISSARIA DE LES) 

MOSSOS D'ESQUADRA VIELHA 

AJUNTAMENT D'ARTIES 

AJUNTAMENT DE ES BORDES 

AJUNTAMENT DE BOSSOST 

AJUNTAMENT DE LES 

973 641801 

085 

973648380 

973648179 

973640080 

973642 847 

973648211 

973648229 

973644 030 

973640006 

973640 005 

062 

973 640005 

091 

973648014 

973640972 

973 641 612 

973 640939 

973648157 

973648007 

II&ÈFeMI •'IMIIItÈI 
INFORMACIÓ I TURISME DE BOSSÒST 973647 279 

INFORMACIÓ I TURISME DE LES 973647 303 

INFORMACIÓ I TURISME DE SALARDÚ 973645 726 

INFORMACIÓ I TURISME DE VIELHA 973 640110 

FARMÀCIA CÀTALA (VIELHA) 973 642 346 

FARMÀCIA PALÀ (VIELHA) 973642585 

FARMÀCIA ALMANSA (BOSSÒST) 973648219 

FARMÀCIA ALMANSA (LES) 973647244 

FARMÀCIA ES BORDES (ES BORDES) 973642039 

FARMACIOLA PALÀ (ARTIES) 973644 346 

973 644 462 

973640300 

ALSINA GRAELLS BARCELONA (COTXES DE UNIA) 932 656 592 

ALSINA GRAELLS VIELHA (COTXES DE LÍNIA) 639380373 

TAXI J. ANTONIO PUENTE (GARÒS) 630980934 

TAXI BENJAM[N MOLES (BOSSÒST) 973648242 

TAXI OLPERER S.L (ARTIES) 973640442 

TAXI JUAN BERDIÈ (CASAU) 619 791 507 

TAXI J. MANUEL PABA (SALARDÚ) 610 294 558 

TAXI JUAN MART[NEZ (VIELHA) 609386968 

va fe( AJUNTAMENT DE SALARDÚ-NAUT ARAN 

AJUNTAMENT DE VIELHA 

973644030 

973640018 

TAXI FULGENCIO DEDIEU (VIELHA) 629370070 

TAXI MANUEL CARDONA (VIELHA) 629271447 

~=~~, 
·e sen~ 

es sa 
·còtag 

1iam 
:dieval 
t potJ. 

CINEIVIA 
CENTRE CULTURAU DE BOSSÒST 

DIVENDRES 1 DE JUNY i DIUMENGE 3 DE JUNY. HORARI: 10,30 NIT 

ENEMIGO A LAS PUERTAS 
JUDE LAW-JOSEPH FIENNES-RAQUEL WEISZ-ED HARRIS-BOB HOSKINS 

DIVENDRES 8 DE JUNY i DIUMENGE 10 DE JUNY. HORARI: 10,30 NIT 

i SALSA! 
VINCENT LECOEUR 

DIVENDRES 15 DE JUNY i DIUMENGE 17 DE JUNY. HORARI: 10,30 NIT 

ANTES QUE ANOCHEZCA 
JAVIER BARDEM-OLIVI ER MARTfNEZ-JOHNNY DEPP-ANDREA 

DIVENDRES 29 DE JUNY i DIUMENGE 1 DE JULIOL HORARI: 10,30 NIT 

" u - 571 " 
MATIHEW DONAUGHEY-BI LL PAXTON-HARVEY KEITEL-JON BON JOVI fArar .____ _ _____ ____________ _ ________ _ _j 



HÈSTA MAJOR DE LES - SANT JOAN 2001 - DETH 22 ATH 29 DE JUNH 
Dia 22 

22 ores. LOTO BINGO 
Dia 23 

15 ores. XXVTROFEG DE BOTIFARRA 
22 ores. CREMA DETH HARO - CREMA DES HALHES 
24 ores. VERBENA POPULARA AMENITZADA PES ORQUÈSTES MANHATAN E PALADIU 

Dia 24 SANT JOAN 
11 ores. MISSA EN AUNOR A SANT JOAN CANTADA PES CORBILHUÈRS 
13 ores. APERITIU AUFRIT PETH EXCM. AJUNTAMENT DE LES 
17 ores. ANIMACION MUSICAU (HÈSTA D'ANIMACION INFANTIL} 
19 ores. BALH DE TARDE 
23 ores. VERBENA POPULARA DAMB ERA ORQUÈSTA ETHEL 

Dia 25 ROMERIA EN SANT BLAS 
11 ores MISSA, APERITIU, JÒCS E DINAR D'AFRAIRAMENT 
17 ores. GUÈRRA DEA AIGUA 

Dia 26 
DEPORTS D'AVENTURA DAMB DEPORTUR 

Dia 29 SANT PÈRE 
17 ores. QUILHADA DETH HARO 
19 ores. HÈSTA AUMENATGE ENTARA 3aua. EDAT 
23 ores. VERBENA FINAU D'HÈSTES DAMB ETH GROP SWING LATINO 

PETANCA INTERNACIONAU - Xl TORNEIG SANT JOAN 2001 
250.000 Ptes. + INSCRIPCIONS + TROFEGI 
MODALITAT: Tripletes 
LICENCIES: Obligatòries ARAN 
LÒC: Pistes Petanca Les 
DIA: 17 de junh 2001 (dimenge) a les 9 ores 
ORGANIZE: Associacion Petanca Les 

SERVI ClOS DE LIMPIEZA 
JARDINERIA 

En ,•hiendas, comunidades, eh 

INMOBILIARIA 
compra - venta 

¡EL 1\lAYOR C\TALOGO Dl 
OFERT\S DEL VALLE! 

1.600 CLIENTES 
SATISFECHOS 
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CI Aneto, 6, J.• J.• 
25530 VIELRA 

Tel. 973 6417, bi 
Fax 973 64 16 11 
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11 El RIU GARONA 
(Apunt del llibre "A peu pel Pallars i la Vall 
d'Aran" de Josep M8 Espinàs - Editorial La 
Campana) 

Baixant del Port de la Bonaigua, el llit de la 
vall va aproximant-se ràpidament, i ara es veu 
ja el bellugueig de l'aigua. Una mica més avall 
començarà a sentir-se la seva veu. !..:escoltem 
atentament, per si el riu digués "Garona", que 
és el seu nom. Però no. Les aigües mai no 
parlen d'elles mateixes; les aigües parlen, 
amb transparent modèstia i amb una mica de 
tremolor, de les coses que han vist i han 
escoltat muntanya amunt. 

Hauria volgut, però, que el riu digués Garona 
per tornar-l i la fama que li han robat. Perquè 
hi ha una tradició que afirma que la Garona 
de debò no és aquest riu que baixa per la Vall 
de Ruda, sinó un rierol que neix al Pla de 
Beret, a la dreta, a poca distància de la No
guera Pallaresa. La lfnia que pentina les aigües 
passa pel mig d'aquestes dues fonts i així la 
Noguera se'n va cap al Pallars i la Garona 
cap a l'Aran . 

Mossèn Jacint Verdaguer, quan parla del 
Pirineu, recull aquesta creença en una estrofa 
preciosa: 

La Noguera i lo Garona 
són los fills que Déu li dóna, 
que ja al nàixer s'empaitaren, 
corregueren i saltaren 
com dos nins joguinejant. 
Noguera per Alòs, 
tot joguinós, 
Garona per Aran, 
tot rondinant. 

O bé aquests altres, d'aire aranès : 
Se'n va la Noguera per Alús, 
tot duç, 
Garona per Aran, 
bramant. 

EL MEU POBLE 
El meu poble té una plaça, 
plena d'arbres i de sol 
s'hi passeja el senyor alcalde 
i també tothom que vol. 

El meu poble té una escola, 
una ermita i un mercat, 
tot de cases rialleres 
amb flors blanques al terrat. 

El meu poble té tavernes 
on s'hi beu tan vi com cal; 
si la gent fa massa gresca, 
hi ha també un municipal! 

Bofill, Puig i Serrat 

ETH HARO DE LES 
Eth Haro de Les 
Vedec es muntanhes 
Des de naut de Portèt 
E diguec: talhatz-me, talhatz-me! 

Eth pagés le talhec 
E eth Haro le diguec 
Jo tath cèu me n'anaré 
Perqué servirè ta hèr eth braser 

Tà Sant Pèir me quilhèren 
Entà seguir era tradicion 
Corona de flors me metèren 
E ua crotz naut de tot 

Tà sant Pèir me quilhèren 
Ta sant Joan me cremèren 
E aquesta ei era mia vida 
Des de que deth bòsc me baishèren 

Alberto López López 



CATALUNYA - ............
RADIO ~ 

Catalunya 
Cultura 

FREQÜÈNCIES DE DIFUSION DES EMISSORES DE 
CATALUNYA RÀDIO, S.R.G. ENA VAL D'ARAN 

NAUT BAISH VIELHA 
ARAN ARAN MIJARAN 

CATALUNYA RÀDIO 97.6 104.7 89.5 

CATALUNYA MÚSICA 92.8 101.2 105.5 

CATALUNYA CULTURA 103.4 89.0 100.0 

¿Jran & ?Trie, s.l. 
C'IAdtO..U....CEdJ Vald"AIMl 
15Sl0 VIEUIA cLtricb) 
E-.... .....V41'~ 
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REGALS i DECORACIÓ ape 
• En desconexion entà era Val d'Aran programa 

MEDDIA ARANÉS de: 
12.00 a 13 .00 19.00 a 20.00 

EcUBeio 
BLANHIBLAR 

VIELIIA 

Tel. 973 64 30 81 

Precios directo promotor 

Duc de Denla. n. • 33 
15550 • BOSSÒST 
Tol. 973 64 73 55 

CORTINAS 
MAGATZEMS SANT JORDI 

C/l'lodod. • 2~eoss6st w. m<~.o el ~ 

I Av. Casbero, 5 
Tol. 973 64 00 50 
Fax 973 64 oo 53 

25530 VIELHA (Lleida) 

L IBRERIA R UDA 
ETH BREÇ 

- PRESUPUESTOS A DOMICILIO CON VISITA CONCERTADA 

- D ISEÑO Y CONFECCIÓN PROPIOS 

- ESPECIALISTAS EN: 

CI Penedès, n.0 85 
25005 LLEIDA (Balafia) 

CORTINAS 

VISI LLOS 

TAPICERfAS 

MOQUETAS 
Tel. 973 24 99 50 
Fax 973 24 99 54 
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BODEGA BARÓN DE OÑA 
Esta bodega, anexionada en la última década a Rioja Alta SA, se caracteriza por la 

producción de vinos ininterrumpidamente excepcionales, donde se ha sabido conjugar el 
potencial de la fruta con la madera . 

• .,, .. ,. Partiendo de una filosofí a clara respecto a la calidad, cultivan sus viñas plantadas con 
----, clones poco productives de tempranillo y garnacha, cuya finalidad es lograr altas 

n concentraciones de color, aromas y estructura en la fruta. En la perfecta maduración de 
la uva esta el secreto de la extracción tanica y de la golosa concentración de fruta que 
tanto agradeceran las personas que busquen otra dimensión de Rioja. 

La vendimia se realiza a mano, seleccionando rigurosamente los racimos mas sanos 
y madures de estas 50 hectareas de viña situadas en Paganes, una de las mejores 

r ubicaciones de la Rioja Alavesa. 
Para los Reservas, sólo se utilizan mostos de primera prensa, con un alto porcentaje 

: t 
de acidez, esencial para la evolución y posterior crianza del vino. La madera, moderada, 

~ ACJ ó aporta complejidad y personalidad a estos grandes vinos de reserva. 

mi 
RTADA 

BARÓN DE OÑA- RESERVA 1995 
De color rojo picota intenso, con matiz ligeramente 

anaranjado, este vino de capa alta y denso en la copa, 
mantiene buenos glicéricos. En nariz, resaltan ligeras 
notas terciarias de reducción y crianza, madera de pino, 
resinas, musgo y especies anisadas, regaliz e hinojo, 
sobre frutillas negras maduras, endrinas y moras. 

Al final de la fase aromatica, detectamos un fondo 

;~ CAVA 
~ JlB~ 

ESPECIALISTAS EN V INOS, 
CAVAS, DESTI LADOS Y 

WHISKY DE MALTA. 
LICORES DEL PAfS Y 

PRODUCTOS T fPICOS 

PASSEIG DE LA LLIBERTAT, 22 
25530 · VIELHA (VAL o' ARAN) 

TEL. 973 64 00 30 
FAX 973 64 07 75 

E-mail: cavabeso~coem.cs 

s. s. s. 
ROSAGODOY 

CURSOS Y CATAS DE V INO 
PARA GRUPOS 

ligeramente balsami
co, que nos recuerda 
al eucaliptos. En boca 
es carnoso y redondo, 
con tan inos madures 
y buena acidez. 

Es un vino espe
cialmente indicada 
para deg u star con 
quesos, embutidos y 
carnes rojas . 

ESPORTS M 
Ci BERGÀS, N.• 5 

4 99 50 25530 . VIELHA 

MONTGARRI ~ '-. 

Av. Pas d 'Arn~. 32 
Tel. 973 64 29 02 

25530 VI~I1A 
(Licldal 4 99 54 ~----~Th~l-~97~364~00~3~0 ----~ 

Ferreteria 
AGUlLERA 

Drogueria - Mena~~ 
C/ddAgua.5 Je ~ 
Tel. 973 64 80 85 
25550 aossòST . var er· Aran 



&El MenltEI •aaEU 
LA CREMA DETH HARO 

~ 

A la vila de Les, un bonic poble del Baix Aran, tenen lloc cada any les festes DEl! 
HARO, un tronc d'avet despullat de les seves branques i que sofreix diversos ritus qu E 
estan relacionats amb el culte a la natura, al foc i a la terra. i el 

El diumenge 13 de maig passat es va celebrar la festa denominada "SHASCLADA DETII'al< 
HARO" on els joves de Les tallen el tronc d'avet i el baixen pro 
fins al Parc de Bombers de la localitat. Des d'aquest lloc me 
el porten rodant sobre pals rodons travessats, fins a la divi 
plaça Deth Haro, tot parant de bar en bar i de casa en casa, uns 
per recuperar forces i refrescar amb una mica de vi , les E 

seves goles fatigades. trui 
Després preparen el tronc, cric 

tot ficant-li els seus tascons E 
característics i deixant-lo anc 
preparat fins a la revetlla de ~ar 

Sant Pere, en què el plan- que 
taran al mig de la Plaça, i p 
on esperarà de ser cremat torr 
l'any següent durant la nit s'ut 
abans de Sant Joan. la s 

La nit màgica de Sant p, 
Joan és el punt àlgid d'aquesta tradició. És el dia en qu una 
es du a terme la "Cremada deth Haro". És una festa ta A. 
bonica que tot el poble se'n sent molt cofoi i els forastel les 
que arriben de tota la Vall i d'altres comarques s'ho passe É: 
d'allò més be. ocu 

Quan es procedeix a cremar-lo, es dansen balls tfpics • El 
voltant del tronc en flames, mentre la gent menja coca i ba un ¡ 

"vin cau", que és una espècie de vi cremat amb panses, figues, llimones i rom. Un cop s'h El 
realitzat la cremada del tronc comença la revetlla de Sant Joan amb una animada ballarug ban 
Aquest és el punt de partida de la Festa Major de Les, que durarà fins al dia de Sant Pen 

La fi de les festes arriba quan, el dia de Sant Pere, es planta el nou Haro que haura 
portat fa dies els joves del poble. Un cop s'ha falcat el tronc, hi ha una tradició segonsl 
qual , les persones que s'han casat durant l'any, fan una ofrena a l'arbre, tot col -locant· 
una corona de flors a la creu que hi ha a la part més alta del tronc. Els entesos diuen qu 
aquesta tradició és un antic culte a la fecunditat. 

HOSTERIA i CATALANA 

HOTEL - RESTAU RANT 
CI PIETAT, 34 25550 BOSSOST (VAL D'ARAN) · TEL. 973 64 82 02 FAX 973 64 80 58 



&El HEBIEI •E &'.i VI. 
~ 

; DE11 
tus qu El fonoll , una planta que ja va ésser utilitzada pels egipcis 

i els grecs, creix en tot tipus de terreny i pot arribar a tenir 
; DE l'alçària d'un home. Forma rosetons de grans fulles i el tronc, 

prou gruixut, és de color verd amb línies més clares i té una 
p-, medul·la blanca al seu interior. La tija també té fulles molt 
~ ·,J dividides i les seves flors són de color groguenc. El fruit té 
: uns 4 mm de llarg i fa una olor molt agradable a anís. 

El fonoll fa flor de juny en endavant i madura els seus 
fruits cap a la fi de l'estiu o començament de la tardor. Es 
cria al voltant del camins i pels terrenys erms. 

Els seus fruits contenen fins a un 60% d'una substància 
anomenada anetol, que és la mateixa de l'essència d'anís. 
L.:anetol és de color lleugerament groc i sabor dolç, malgrat 
que després d'un temps sol amargar una mica. 

Planta de grans propietats carminatives (disminueix la 
formació de gasos i va molt bé per a l'estómac i els budells), 
s'utilitza també com a diurètica, aperitiva i per augmentar 
la secreció làctia de les dones. 

Pot substituir, sense inconvenients, el fruit de l'anís i té 
en qu una acció més duradora. 

:lsta ta Associat a d'altres laxants, evita l'atonia intestinal i cura 
:>raste¡ les diarrees fètides i flatulències. 
passe És molt adequat també per prevenir i curar les inflamacions 

oculars, bé sol, o també associat amb l'àcid bòric. 

EL FONOLL 
Foeniculum vulgare 

típics ~ Els seus fruits entren en diversos licors i destil ·lats amb alcohol donen el fenouíllette, 
•ca i ba un aiguardent semblat al anisette. 
:;op s'h Els seus cabdellets, tendres, constitueixen una excel·lent verdura per a amanides, sovint 
3.llarugl barrejats amb créixens o xicoira dolça. 

tntPenr----------------------------------------, 
' haura 
~gons l 
locanl· 
uen qu 

ERli meLli 
(de :BlU.liGtmUI) 

PRONTO MODA 
LENCERÍA Y MARROQUINERÍA 

~ CHEVIGNON ... ~'-
LACOSTE 'llmberland ~ OdldOS 

GRAU~R EDUARD AUNÓS, n.0 2 CI Baños, n.0 6 
Tei./Fax 973 64 74 15 Tel. 973 64 72 68 
25550 BOSSÒST 25540 - LES 



PLAN DERA ARTIGA DE UN 
Aquesta excursió només es pot fer a partir del mes de 

maig ja que, abans, la neu fa impracticable aquesta vall tan 
encisadora. Sortint del poble d'Es Bordes i enfilant per la 
carretera asfaltada que remunta la vall del riu Joeu, arribarem 
a un dels paratges més bonics de tot el Baix Aran. Estem 
parlant dels Güells del Joeu i del Plan dera Artiga. 

La carretera, en molt bones condicions, va vorejant el riu i pujant entremig de prats, bordes i 
El paisatge és idíl·lic. Passarem per la Hont deth Gresilhon, un saltant d'aigua cristal·lina que 
pujant a la dreta de la carretera, i també pel costat de l'Ermita dera Mare de Diu dera Artiga de Lin, 
capelleta construïda per sota el nivell del camí, al costat d'una explanada on hi podem aparcar el 

Seguint la carretera cap amunt, entrarem en una zona boscosa d'avets i, a l'esquerra, ben i 
veurem el camí que ens portarà davant del Güells del Joeu, u enc 
fenomen kàrstic de singular bellesa. ~imposant saltant d'aigua, qv ne~ 
surt de sobte entremig de frondosos avets, és un corrent subterral en 
que arriba de la glacera de l'Aneto i que desapareix pel Forat d~ i el 
Aigualluts, prop de l'Hospital de Benasc. Durant quatre quilòmetrej 
el riu queda engolit per la terra i apareix a la aranesa Artiga de li cor 
saltant amb una força descomunal entre pedres i arbres, donas 
un espectacle del tot meravellós. El soroll de l'aigua és ensordida 
la seva transparència, total. Veritablement, ens trobem davant d'u Un 
dels llocs més bonics de la Vall d'Aran. del• 

Un cop ens hem despertat d'aquest somni de la natura, seguirem ca · 
al Plan dera Artiga, situat una mica més amunt dels Güells del Joo uns 

Quan la carretera arriba a la seva fi i després de l'últim girava de~ 
arribarem a una planura grandiosa, justament sota del circ torm -gn 
des de l'esquerra pel majestuós Mall dera Artiga i a la dreta perl a fr 
Tuca Blanca de Pomero. Caminant per aquesta plana de ges~ Els 
les persones se senten com formigues a punt de ser trepitja<k a 1: 
per uns gegants. I una 

La imatge del petit refugi que hi ha al costat de la carreten i té 
destaca enmig d'aquell tou de muntanyes veritablement colossal En 
Si escoltem bé, podrem sentir el soroll de la cascada del barrafi a la 

de Pomero, situada damunt del refugi i considerada com una de les més altes de la Vall d'Ara h 
Seguirem per la pista forestal, prohibida als cotxes, i arribarem després de cinc minuts a l'altre reh: a 

1 

que hi ha a l'entrada del circ des Pois, un altra planura imposant que queda sota el tuc de Forcanad ~na 
Allí l'herba es veu per qualsevol lloc i el petit riu canta alegrement. Des d'aquest circ s'agafa el camil Es 1 

del "Coll dels Aranesos", que, passant per l'estanyol de Pois, baixa fins al Plan de la Besurta. Aqu~ llum 
camí era el que utilitzava la gent de l'Aran per arribar a la Vall de Benasc. Des de dalt del Coll d~ qua 
Aranesos, es pot veure si el dia és clar, la mola sorprenent del massís de la Maladeta i el pic d'AnfA Sor 
al fons, que, com a cim més alt dels Pirineus, dóna la benvinguda a tot aquell excursionista que hal 
l'esforç de pujar fins aquell indret. 

Tornant al Pla dera Artiga, i prenent el marge dret del rierol de Ribera, trobarem un car 
que baixa fins als Güells del Joeu. Aquest camí és en un indret tan bonic i dóna tanta pi 
i tranquil ·litat, que val la pena fer-lo sense presses. 

I així acabem aquesta emocionant ruta. Un lloc meravellós que tots els estiuejants di 
la Vall han de veure. 



ELNERET (RODOD~NDRON) 
Rhododendron Ferrugineu 

Quan cap al mes de juny fem excursions a l'alta 
muntanya del Pirineu, veurem una planta ben singular 
i farcida de nombroses flors de color roig. En molts 
llocs, gairebé emplenen grans extensions de terreny. 
Estem parlant del Neret, conegut també pel nom de 
Rododèndron. Es tracta d'un matoll entre 2 i 4 pams 
d'alçària, amb unes fulles ovalades de color verd 
brillant pel damunt i amb un to rovellat pel darrere. 
Es fa en tarteres i llocs pedregosos, en les vessants 

Jeu, u encarades al Nord, a una alçària entre 1 .200 i 2.400 m, normalment acompanyat del pi 
ua, qu negre. Les flors d'un color entre vermell i rosat, són lleugerament irregulars i agrupades 
bterra en poms terminals. Les seves fulles tenen propietats hipotenses, sudoríferes i diürètiques 
rat~ è i els pastors dels Al ps feien servir l'oli que deixa la fulla, barrejat amb oli d'oliva, per 
.~: ~ combatre les contusions, el reumatisme, la ciàtica i la gota. 

donar EL PORC SENGLAR 
xdida Sus Scrofa 
mt d'u Un dels grans mamífers ibèrics i de la família 

dels paquiderms, aquest porc salvatge posseeix 
r~~; uns atributs externs que el fan inconfusible. Cal 
~iravd destacar el seu pèl hirsut i tosc de color bru 
: torm -grisós en els exemplars adults i de color marró 
a per! a franges blanquinoses en les cries (garrins). 
ges~ Els exemplars més grossos arriben a pesar fins 

Jitjade a 120 kg, amb una alçària de prop d'un metre i 
) una llargada de quasi dos. El seu cos és poderós 

rreten i té una carrera molt ràpida. 
!ossat En aquests moments és una espècie molt abundant i fàci l de rastrejar pels seus furgalls 
~~~: a la terra (sobretot en els camps de patates i naps). Es poden trobar pels boscos on hi 
·e reltl ha matolls i viuen en famílies i petites porcades, formades generalment per un mascle i 
;anad ~na femella adults i les seves cries. 
:::amíl Es un animal omnívor per excel·lència, és a dir, pot menjar de tot. Les femelles donen a 
Aqus llum, després de 16 a 20 setmanes, entre 4 i 6 cries i poden arribar a ésser molt agressives 
:oil de quan les veuen en perill. 
d'Ans Sortosament, és una espècie que podem veure sovint pels boscos de la Vall d'Aran. 

ehai r-----------------------------~------------------------------~ 
n C8A Av. Castlero, 15 Entlo. 

Jta pa 25230 VIELHA (Espalla) 

www.aranweb.com/tolo 
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SE AVICIOS CON GARANTIA DE CALIOAO 
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HORARI INTERN DE LA VALL D'ARAN DEL 16 D'ABRIL FINS AL 17 DE JUNY DE 2001 • DISSABTES I FESTIUS 

09.00 10.00 12.40 17.30 19.00 Baquelra 09.45 12.05 16.45 18.05 
09.03 10.03 12.43 17.33 19.03 Tredos 09.42 12.02 16.42 18.02 
09.06 10.06 12.46 17.36 19.06 Sala rd u 09.39 11.59 16.39 17.59 
09.07 10.07 12.47 17.37 19.07 Ges sa 09.38 11.58 16.38 17.58 
09.10 10.10 12.50 17.40 19.10 Art les 09.35 11.55 16.35 17.55 
09.14 10.14 12.54 17.44 19.14 Garba 09.31 11.51 16.31 17.51 
09.15 10.15 12.55 17.45 19.15 Casarllh 09.30 11.50 16.30 17.50 
09.17 10.17 12.57 17.47 19.17 Escunhau 09.28 11.48 16.28 17.48 
09.19 10.19 12.59 17.49 19.19 Betrèn 09.26 11.46 16.26 17.46 
09.25 10.25 11.45 13.00 16.35 18.00 19.05 19.20 19.45 Vlelha 09.22 11.37 13.27 16.22 17.37 18.52 
09.27 10.27 11 .48 16.37 18.02 19.07 19.48 VIl ac 09.20 11.35 13.25 16.20 17.35 18.50 
09.28 10.28 11.50 16.38 18.03 19.08 19.50 Betlàn 09.19 11.34 13.24 16.19 17.34 18.49 
09.30 10.30 11.51 16.40 18.05 19.10 19.51 Aubert 09.17 11.32 13.22 16.17 17.32 18.47 
09.33 10.33 11 .53 16.43 18.08 19.13 19.53 Pont d 'Arròs 09.14 11.29 13.19 16.14 17.29 18.44 
09.34 10.34 11.56 16.44 18.09 19.14 19.56 Be nós 09.13 11.28 13.18 16.13 17.28 18.43 
09.37 10.37 11.57 16.47 18.12 19.17 19.57 Es Bordes 09.10 11.25 13.15 16.10 17.25 18.40 
09.38 10.38 12.00 16.48 18.13 19.18 20.00 Arró 09.09 11.24 13.14 16.09 17.24 18.39 
09.40 10.40 12.01 16.50 18.15 19.20 20.01 Era Bordeta 09.07 11 .22 13.12 16.07 17.22 18.37 
09.45 10.45 12.03 16.55 18.18 19.23 20.03 Bossbst 09.04 11 .19 13.09 16.04 17.19 18.34 
09.50 10.60 12.05 17.00 18.22 19.27 20.06 Les 09.00 11 .15 13.05 16.00 17.15 18.30 

18.30 19.30 Pontau! 17.10 

Nota : Els horaris remarcats són els Itineraris corresponents a ALS/NA GRA ELLS, d'entrada i sortida de la Vall d'Aran 

HORARI INTERN DE LA VALL D'ARAN DEL 16 D'ABRIL FINS AL 17 DE JUNY DE 2001 • DILLUNS A DIVENDRES 

IU lr 07.55 09.25 10.30 12.40 13.50 16.20 16.40 17.00 17.30 19.00 20.05 
ltt.:t.,;..o 07.58 09.28 10.33 12.43 13.53 16.23 16.43 17.03 17.33 19.03 20.06 
Sol rdO 08.01 09.31 10.36 12.46 13.56 16.26 16.46 17.06 17.36 19.06 20.11 
Ges sa 08.02 09.32 10.37 12.47 13.57 16.27 16.47 17.07 17.37 19.07 20.12 
Art las 08.05 09.35 10.40 12.50 14.00 16.30 16.50 17.10 17.40 19.10 20.15 
Garbs 08.09 09.39 10.44 12.54 14.04 16.34 16.54 17.14 17.44 19.14 20.19 
Cosarllh 08.10 09.40 10.45 12.55 14.05 16.35 16.55 17.15 17.45 19.15 20.20 
Eacunh 08.12 09.42 10.47 12.57 14.07 16.37 16.57 17.17 17.47 19.17 20.22 
Botrèn 08.14 09.44 10.49 12.59 14.09 16.39 16.59 17.19 17.49 19.19 20.24 
VIal ha 08.15 09.45 10.50 13.00 14.10 16.40 17.00 17.20 17.50 19.20 20.25 
Vlelha 08.20 09.00 11 .15 13.05 14.15 17.05 18.00 19.25 "'' 20.30 
Volac 08.22 09.02 11.17 .4 13.07 14.17 17.07 18.02 19.27 .. 20.32 
Betlàn 08.23 09.03 11 .18 ·o 13.08 14.18 17.08 18.03 19.28 ~50 20.33 
Aubert 08.25 09.05 11 .20 .5 13.10 14.20 17.10 18.05 19.30 9 !'1 20.35 
Pont d'A 08.28 09.08 11 .23 3 13.13 14.23 17.13 18.08 19.33 11:>.5 20.31 
Benós 08.29 09.09 11.24 .~ 13.14 14.24 17.14 18.09 19.34 19.!., 20.39 
Es Bord( 08.31 09.12 11.27 1 .57 13.17 14.27 17.17 18.12 19.37 19.57 20.42 
Arr6 08.33 09.13 11.28 12.00 13.18 14.28 17.18 18.13 19.38 20.00 20.43 
Era Bord 08.35 09.15 11.30 .2.01 13.20 14.30 17.20 18.15 19.40 20.01 20.45 
Bossòst 08.38 09.18 11.33 2.03 13.23 14.33 17.23 18.18 19 .43 "0.03 20.48 
Les 08.40 09.20 11.35 12.05 13.27 14.37 17.30 18.25 19.45 20.06 20.50 
Ponta ut 13.30 14.45 18.30 

Ponta ut 07.40 17.30 
Les 07.43 08.30 09.30 11.45 13.05 13.40 14.50 16.15 17.33 19.15 
Bossòst 07.47 08.34 09.34 11.49 13.09 13.44 14.54 16.19 17.37 19.19 
f a Bord t 07.50 08.37 09.37 11.52 13.12 13.47 14.57 16.22 17.40 19.22 

rró 07.52 08.39 09.39 11.54 13.14 13.49 14.59 16.24 17.42 19.24 
E Borde 07.53 08.40 09.40 11.55 13.15 13.50 15.00 16.25 17.43 19.25 

nóe 07.56 08.43 09.43 11.58 13.18 13.53 15.03 16.28 17.46 19.28 
ntd'A 07.57 08.44 09.44 11.59 13.19 13.54 15.04 16.29 17.47 19.29 

Aubert 08.00 08.47 09.47 12.02 ~ 22 13.57 15.07 16.32 17.50 19.32 
BcU:m 08.02 08.49 09.49 12.04 13.2d 13.59 15.09 16.34 17.52 19.34 
Vllac 08.03 08.50 09.50 12.05 1~.2 14.00 15.10 16.35 17.53 19.35 
Vlelha 08.05 08.52 09.55 12.07 .27 14.05 15.12 16.37 17.55 19.37 
Vlelha 08.10 08.55 09.00 10.00 12.10 13.30 14.15 15.15 16.25 16.45 18.00 19.45 
Betrèn 08.11 08.56 09.01 10.01 13.31 14.16 15.16 16.26 18.01 19.46 
Escunhau 08.13 08.58 09.03 10.03 13.33 14.18 15.18 16.28 18.03 19.48 
Casarllh 08.15 09.00 09.05 10.05 13.35 14.20 15.20 16.30 18.05 19.50 
Garòs 08.16 09.01 09.06 10.06 13.36 14.21 15.21 16.31 18.06 19.51 
Ariles 08.20 09.05 09.10 10.10 13.40 14.25 15.25 16.35 18.10 19.55 
Ges sa 08.23 09.08 09.13 10.13 13.43 14.28 15.28 16.38 18.13 19.58 
SalardO 08.24 09.09 09.14 10.14 13.44 14.29 15.29 16.39 18.14 19.59 
Trodòs 08.27 09.12 09.17 10.17 13.47 14.32 15.32 16.42 18.17 20.02 

~ 
B qunlr 08.30 09.15 09.20 10.20 13.50 14.35 15.35 16.45 18.20 20.05 

D'ALTRES SERVEIS "·" "·" ! "" l "·" 20.08 OBSERVACIONS: C1rcvl~ 

11.21 ¡ LES t 14.53 OBSERVACIONS: 05.30 13.30 VIELHA 1 1 .45 19.45 e/$ di6s <181 rsny. OXC<JPIO I!I dd 
Nadal.( ') Enllaços ditDCt .. fill' 

11.44 VIELHA 14.30 Circulara tots ols el/os pol Port do 08.30 16.30 LLEIDA 09.00 17.00 topis/a amb Barr:e/otiB. Els"""" e:: 18 8onsigus dos do l'I do juny fins 09.00 17.00 LLEIDA ' 08.45 16.45 dols diumenges amb Ueldl. 
19.00 BARCELONA 07.30 s/3 I d'oclubro 11.15 19.15 BARCELONA 06.30 14.30 guem siguin consultsls. 

~ ,., "'•"'* 
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18.52 
~8.50 
~8.49 
~ 8.47 
~ 8.44 
~8.43 
~ 8.40 
~ 8.39 
18.37 

~ =:~~ RESTAURANT 

CASA IRENE 

oRES HOTEL V ALARTIES 
20.05 
20.08 
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20.30 
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fiii~I·IE EM 1~1111 
LES AL·LÈRGIES p E 

Aquest trastorn, que pateixen aproximadament el 20% de les persones, es pot definí 
com una reacció del cos humà enfront de certes substàncies o virus, que provoquen una d' 
alteració del sistema immunològic, generant rebuig del propi organisme i que es manifesta fo 
amb diferents signes externs (esternuts, urticàries, grans, congestions, etc.) . i~ 

Aquestes substàncies, poden ser d'origen molt divers malgrat que, normalment, es tracta ar 
de pol·len, aliments, pols, àcars o fongs. pe 

Generalment les al·lèrgies solen aparèixer a la primavera i molt especialment si l'hivern 
ha estat plujós. Segons els especialistes, en els pròxims vint anys les al·lèrgies afectarar de 
la meitat dels europeus. 

Actualment, els metges sospiten que hi pot haver una certa predisposició hereditària de 
a les al·lèrgies, malgrat que encara no ha estat del tot demostrat. 

Moltes vegades, les al·lèrgies es poden confondre amb un refredat, encara que senst 
febre ni dolors musculars, però sempre molt molestes. 

Normalment, les al·lèrgies no poden ser considerades greus, si bé, en circumstànci 
molt extraordinàries poden arribar a produir la mort d'una persona. 

En alterar-se el sistema immunològic del cos, els glòbuls blancs generen més anticoss 
dels necessaris davant la presència de les substàncies abans anomenades, provoca 
diversos símptomes, com per exemple : 

• Picor i mucositat aquosa al nas. 
• Atacs de tos i, fins i tot, d'asma. 
• Envermelliment dels ulls. 
• Urticària o èczemes de pell. 
• Picors per tot el cos. 
• Dolors abdominals i diarrees. ac¡ 

Les al·lèrgies poden acabar en quadres clínics més complexos, com l'asma, ja que e fro 
80% dels asmàtics presenten una base al·lèrgica. arr 

Així no obstant, els afectats poden prendre algunes mesures preventives pel seu compte Ve1 
tals com ingerir sucs naturals, respirar aire més pur i menjar moltes amanides crues a n 
verdures. Com que ens trobem davant d'una malaltia que pot anar a més i en la qual ~ L 
gent no té molta informació, una dieta sana sempre ens ajudarà. i el 

La persona al·lèrgica ha de posar-se en mans del metge tan aviat com sigui possibl de 
i deixar que el facultatiu realitzi, a la clínica, les proves de provocació en l'estu un 
dels anticossos. 

Generalment, el tractament es basa 
en la desensibilització, l'ús assenyat del 
corticosteroides i la administració 
d'antihistamínics. En el cas dels asmàtics, 

da utilització de broncodilatadors, corti
costeroides inhalats i teofilines ens 
permetrà controlar la malaltia, la qual 
cosa ja és molt important. 



p EL SANTUARI DE MONTGARRI L:ANY 1906 
jefini En una estreta vall situada a la vorera esquerra del riu Noguera Pallaresa i a 1.645 m 
n una d'alçària, es troba l'hospital- santuari de Montgarri, constituït per diversos cossos d'edifici, 
1ifesta formant una plaça quadrada. En entrar pel gran pati, es troben a l'esquerra grans corrals 

i pallisses i al davant la gran casa que fa d'hostal. A la dreta queda emplaçada l'esglési 
tracta amb la seva rectoria i també l'administració del santuari . Tots aquests ed ificis estan 

perfectament construïts per suportar el clima tan rigorós de l'hivern. 
hiver Tenim notícies de Montgarri a partir de l'any 1117, època en què fou descoberta la im<ltn•=-• 

ctara de la Verge que allí es venera. Diu la tradició que fou descoberta pel brau d'una vacada. 
Durant el segle XVI el terme de Montgarri fou venut pel poble de Gessa a la comun 

ditària de Salardú i Tredós però reservant-se Gessa la propietat del santuari . 

,o 

I 
1 que e 

::omple 
crues 
qualk 

d'una verge bruna, vestida amb un mantell 
acampanat. A la sagristia es conserva un 
frontal d'altar molt bonic, del segle XVI, 
amb un brodat amb les imatges de la 
Verge, del brau i els noms de Jesús i Maria, 
a més d'elegants dibuixos renaixentistes. 

!.:hospital - santuari està obert tot l'any 
i el capell à que hi resideix és el vicari 
de Gessa. El dia 15 d'agost s'hi celebra 
un aplec molt concorregut i cada any 
vénen els pelegrins francesos de la Vall 
de Betmale (Ariège) , amb els seus 

Modernament, s'aixecà en el se 
terme un petit caseriu format per 11 
cases que, fa pocs anys, foren asso 
pel foc i posteriorment reconst ruïde 
algunes d'elles. 

!.:església de Montgarri és una cons 
trucció del Renaixement, d'espaiosa na 
amb volta d'aresta i amb diversos alta 
laterals. El seu campanar, de planta 
togonal està acabat per un capitell d 
llicorella. A l'altar major es venera la im 

vestits típics. Després d'oferir a la Verge les ofrenes, se celebra una missa sol 
i a la tarda surt la gent del santuari en processó cap al lloc on fou trobada la Ve 
Tot seguit, comença un animat ball. 

Durant l'hivern, el santuari queda totalment aïllat i colgat per la neu, però és a l'esti 
quan a Montgarri es pot gaudir dels prats, les boscúries i el seu privilegiat entorn, 
apte per fer excursions i estiuejar, ja que la solitud i bellesa d'aquest paratge el fan un 
més bonics de tota la Vall d'Aran. 



lngredlentes para 8 personas 
200 g de jarret o costilla de temera. 
1/4 de pollo. 
1 hueso mediana de jamón. 
1 butifarra blanca de huevo. 
1 butifarra negra. 
1 trozo de tocino blanco curado. 
1 manita de cerdo partida por la 

mltad. 
1 puerro o cebolla. 
1 hoja de apio. 
1 col rizada de inviemo. 
1 kg de patatas. 
300 g de garbanzos. 
3 tazas de arroz. 
3 tazas de fldeos gruesos. 

1 
Ingredients 
1 ceba 

1 1 pebrot 

-

1 3 tomàquets madurs 
3 kg de patates 

1 
1 kg de carn picada de porc 

Dl 4 ous 
1 Sal, pebre, farina i pa ratllat 
' All I julivert 
1 1 litre de caldo 
( 

OLLA ARANESA 
Pe Iota: 
Para hacer la pelota, necesitaremos u nos 200 g de carne 
a ser posible la mitad de ternera y la otra mitad magra de 
Esta carne se mezclara con un puñadito de pan rallada, 
dientes de ajo bien troceados y una hojitas de perejil. A esta 
se le añade un huevo tresco y se amasa con las manos, 
alcanzar la forma deseada. Una vez realizada esta operación 
se pasa por harina y se guarda hasta el momento de incorporart 
al caldo. 

Caldo: 
Para hacer el caldo, necesitaremos una olla grande con ag 
frfa, donde pondremos la carne de ternera, el cuarto de pollo, 
manita de cerdo partida, el tocino blanca y el hueso de jam · 
Paner la olla al fuego hasta que empiece a hervir. En es 
momento, añadir el apio y el puerro bien troceados, dejand 
hervir todo junta durante unas dos horas, aproximadament 
Pasado este tiempo, añadiremos la pelota, la col y las patat 
cortadas a dados. Dejar hervir durante una hora mas e, inmed· 
tamente, añadir los garbanzos, el arroz y los fideos gruesos ha 
que alcancen la cocción. 
Finalmente, corregiremos el punto de sal y lo serviremos t 
junta, a ser posible en una olla de barro. 

Receta facllítada por la Sra. Carme En • 

PATATES FARCIDES 
En una cassola de fang, fem un sofregit amb la ceba, 
pebrot i el tomàquet. 
Pelem les patates amb forma de gatet i per la part de da' 
les anem buidant. 
Fem la pilota amassant la carn, els ous, el pa ratllat, el julivert [ 
sal, pebre i la farina. 
Omplim les patates amb la carn, les enfarinem, les fregim 
les passem a la cassola on hi ha el sofregit. 
Amb el mateix oli, fregim la resta de patates que hem buida 
abans, ho salem i també ho posem a la cassola. Ho cobrin 
amb el caldo i cal deixar-ho coure fins que les patates estigtA 
al punt. 

Recepta facilitada pel Restaurant Urtau d'Art/~ 



"BROQUETES" CATALANES AL KIRSCH 
Preparació: 
Pelar els caquis i fer daus amb la polpa. Obrir la síndria 
sense llavors i amb un aparell adequat, fer-hi unes boles 
amb la polpa. 
Posar aquesta fruita ja preparada en un bol i escampar
hi el sucre pel damunt. Afegir-hi el licor de kirsch i deixar
ho macerar al frigorífic durant dues hores. 
Al moment de servir-ho, inserir en un pal de fusta alter
nativament, un tros de pinya i una bola de s índria. Una 
cop ple el bastonet, decorar amb un maduixot al comença
ment del pal. 

(*) El caquis és un fruit molt saborós, dolç i fàcil de pelar que us pot donar 
un toc molt original a les amanides i pastissos. A més, va molt bé per al 
nostre organisme ja que és molt ric en vitamines A i C, mentre que el seu 
alt contingut en pectines solubles ajuda a regular el trànsit intestinal. 
Aquest fruit es pot trobar a les tendes especialitzades en fruita. 
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¡ CONOZCA EL VALLE A CABALLO! 

EXCURSIONES - RUTAS 
PONEYS PARA NIÑOS 
CLASES 
CURSI LLOS 
PUPILAJE DE CABALLOS 

I ABIERTOTODO EL AÑO I 

{f¡~\ ESCUELA 
~DE EQUITACIÓN 

VAL D'ARAN 

Tel. 973 64 22 44 
629 46 38 05 

Ctra. Francia 
(a 200 m de Vielha) 

VIELHA 



LES BRUIXES DE COLLIOURE 
Fa molts anys, quan les avies encara explicaven 

contes a la vora del foc, hi havia una noia molt 
bonica que vivia a Collioure, un petit poble al 
costat del mar, al sud de la costa est francesa. 
Es deia Albina i els seus dinou anys la feien 
encisadora i plena de vida. El seu nuvi , n'Eloi, 
estava bojament enamorat i pensaven casar-se 
a la primavera, tot just quan els cirerers estigues
sin ben plens de flor 

N'Eloi era un bon pescador i, un capvespre, 
un cop va haver deixat la barca a la platja, es va 
trobar per un dels estrets carrers del poble, una 
vella que, amb aire misteriós, li va dir: ''Tingues 
cu ra de l'Albina. Vigila-la molt bé, perquè pots 
tenir una gran sorpresa". I, tot seguit, la dona va 
desaparèixer del carreró. 

Tot Intranquil, l'Eloi no va dormir aquella nit. 
L'endemà va fer veure que 
sortia a pescar, però va 
amarrar la barca a unes ro
ques que hi havia més enllà 
de la platja i, corrent, va anar 
a amagar-se sota el llit de 
l'habitació on dormia l'Albina. 

Al llarg de tot el dia, no va 
passar res especial i, a la nit, 
l'Albina se'n va anar a dormir 
tranquil ·lament. L'Eloi, va 
pensar que havia estat en
ganyat per la vella. 
Vet aquf que, a la mitjanit, es 
van sentir uns cops a la finestra i l'Albina, en 
obrir-la, va parlar en veu baixa amb dues dones 
que l'Eloi coneixia molt bé, perquè eren les dones 
de dos dels seus amics. 

Les dues dones van entrar a l'habitació i l'Albina 
els va dir: "La festa de Basdaat es demà. Hem 
d'anar a collir flors blanques a l' illa, per fer-nos 
collarets i agradar a la Baliarda". 

1 Tot seguit, l'Albina va obrir un armari i en va 
treure un pot d'ungüent. Les tres dones van 
sucar-hi els dits i, posant-se les mans al cap, 

1 
digueren : "Anem a la barca, anem a la barca" i, 

'a continuació, van desaparèixer de sobte. 
1 t.:Eioi, tot sortint del seu amagatall, es va quedar 
1 bocabadat, però, tot decidit, va fer talment que 

11es dones i, untant els seus dits dins el pot de 
pomada i dient les mateixes paraules, es va veure 

I transportat a una platja molt fosca, plena d'esculls 
' terribles. All f, il·luminades per la lluna plena, hi 

havia un grup de dones, totes de Coll ioure, qU€ UN 
ballaven al costat d'unes barques de color negrl A 
Esfereït, l'Eloi va comprendre que es tractava t 
d'una reunió de bruixes. ac L 

La que devia ser la més vella de totes, i que 
responia pel nom de Baliarda, va donar la 
senyal de partir amb les barques, per dirigif 
se cap a l'illa. Tot corrent, l'Eloi es va amag 
sota una rotllana de corda, dins la barca o' 
anava la seva promesa. 

La Baliarda va pronunciar unes paraules m~ 
giques: "Aquest bot l'empeny un boc" i, immedia~ 
tament, les barques es van posar totes soles et 
moviment. Mentre les barques ll iscaven sobre 
l'aigua, totes les bruixes parlaven entre elle~ 
rient i explicant què volien fer: "Jo vaig convertl 
el meu marit en cavall -va dir una bruixa an~ 
menada Ramona- i, durant tota la nit, va córr~ 

pels camps i els horts 
Després va estar tota una 
setmana sencera malalt 

Doncs jo -va dir l'Albina- cent 
la nit de les meves noce~ Cé 
convertiré el meu marit e mos 
un congre i l'obligaré a ned~ seu~ 
tota la nit dins el safareig.! per 
totes les bruixes van riure 

Les barques van arribar! con~ 
l'illa encantada. Era un IlO( (Esc 
molt bonic, amb una pla~ estir 
de sorra blanca, sense ~ 
escull. Prop de la platja 

havia moltes flors de color blanc i les bruixes v 
començar a collir-les. 

L'Eloi, en sortint del seu amagatall i sen1 
que les bruixes el veiessin, va agafar-ne tam · 
un bon ram. 

Quan el sol començava a sortir per l'horitzo 
les barques van tornar ràpidament. 

t.: Eloi ja sabia tot el que havia de saber. 
que el seu cor estava trist pel que havia 
va omplir de coratge i l'endemà li va 
l'Albina el ram de flors blanques que havia 
a l'illa encantada. 

L'Albina va plorar i suplicar que no la 
però l'Eloi no volia tenir una dona bruixa i no 
transigir de cap de les maneres. 

La llegenda diu que les petxines que 
troben a la platja de Collioure, són les 
que l 'Eloi va vessar quan va p 
l'encisadora bruixa Albina. 



e, que UNS GRANS COMERCIANTS: ELS GRECS, I UNS CATALANS QUE APRENEN 
negrefl A la badia de Roses s'hi veuen unes veles. Els vaixells vinguts de Massàlia (la Marsella 
:tctava actual) són grecs i duen mercaderies. Els ibers, un xic recelosos, han sortit amb les seves 

, i que 
nar la 
jirig~l 
mag1 
·ca o 

gavarres a rebre'ls. Els nouvinguts són pacífics però també 
astuts, ja que vénen a comerciar. Ofereixen ceràmica, teixits, 
filigranes i joies, a canvi de blat, oli, vi i metalls valuosos. 
Planten parades, pregonen el gènere, bescanvien. 

Quan els grecs constaten la bondat del clima, amb els 
cels nets per la tramuntana, i veuen que aquella gent 
pacífica els accepta prou bé, decideixen arrelar allí i funden 
"Empòrion" que en el 
seu llenguatge vol dir 
"mercat" . I encara 
ara, les ruïnes 
d'Empúries perduren 
esplendoroses des 

·ta una de fa dos mil cinc-
11alalt 
~!bina- cents anys al costat de la badia de Roses. 
noces Carrers estrets, cases petites i molt netes, sòls de 
tarit e1 mosaic i xiprers per tot arreu. Així és Empúries. Els 
a ne~ seus habitants, aquells grecs que deixaren el seu país 
'areig.l per instal·lar-se a l'altre costat de la Mediterrània, 
n riure 
rriban construeixen temples porticats i escultures d'Asclepios 
un u01 (Esculapi), el seu déu de la medicina, fill de Coronis i Apol·lo, o bé d'Afrodita, la seva deessa 

:~ platp estimada. Terrissa roja i negra, amb històries de guerrers, déus, danses i olimpíades. 
Ara els emporitans, aviat empordanesos, han après 

molt dels grecs. Tenen la seva cultura artesanal, i amb 
ses destres mans fan rodar el torn de terrisser. Com a 
comerciants, coneixen l'ús de la moneda i com a me
diterranis dominen el cultiu de la vinya i l'olivera. 

Han après una forma d'escriure, un alfabet i un estil 
de parlar, amb sentit i amb respecte. 

Aquesta civilització humanística amb el gust per la 
veritat, per un sentit acurat del seny i la recerca del 
perquè de les coses ; la filosofia, les ciències, la na
turalesa i valor dels nombres, les matemàtiques, la 
fís ica, l 'astronomia .. . i el conreu de la poesia i de les 
bones lletres. 

Adoraven la música i la dansa i gaudien de la bellesa. 
El respecte de la relació entre els homes: la democràcia, 
com a organització política entre els ciutadans. 

Quantes coses devem als grecs! Hem après tant d'ells! 



CAVALlER KING CHARLES 
Gos caçador i de companyia, el Cavalier Kirl ~~ 

Charles es pot considerar com si fos de la fam nia ~ 
dels Spaniels. La seva nacionalitat no està del teA ~ • 
definida, malgrat que se'l considera d'origen angl~ -D 

Desconegut pràcticament en el nostre país, és a • E 

França, Anglaterra, Canadà, Irlanda i als Estat! ~ 
Units on es pot trobar amb més facilitat. Elr 

Té una alçària entre 25 i 35 cm i el seu pes· :'J 
oscil·la entre 4,4 i 8,8 quilos. El seu morro és 
de forma cònica i el crani és pla, amb les aletes ~ 
nasals ben obertes. Té els ulls una mica pro- L~ 
minents i les orelles prou llargues i amb serrells -s 
abundants. La cua té una llargària mitjana 

Són gossos de pèl llarg i sedós, no gaire cargolat. Respecte al color, hi ha quatre ~ 
varietats: negre amb taques marrons, tot roig, blanc amb taques castanyes i tricol01 -Ja 

(castany, negre i blanc). 
El Cavalier King Charles és un gos molt viu, esportiu i gens tímid. Dotat d'un olfacte 

una oïda molt fina, es pot utilitzar com a caçador de 
pla, molt adequat per la guatlla, la perdiu, etc. 

No obstant això, se'l considera un gos típicament 
de companyia, ja que la seva mansuetud, simpatia 
i fidel itat cap als nens i els seus amos és del tot 
manifesta. La història diu que els reis anglesos i 
francesos, tenien a la Cort un gran nombre d'aquests 
gossos (es parla que Lluís XIV de França tenia més 
de 70 Cavaliers al Palau de Versalles i 17 criats que 
s'encarregaven només dels gossos). 

En aquests moments hi ha alguns criadors que volen 
introduir-lo a Catalunya. 

Ca.mino Real s / n. Q 
Ctra. N-230 km 176 

Era Bor deta 
Val d'ArAn 26661 (Lleida) 

TeL/Fax 973 648 328 

· ~ 
· ~ •O 
élllJ . 
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ACUDITS 
• Estaven dos amics prenent un cafè i l'un li va dir a l'altre: 
-Quan es va morir en Pep, va deixar tot el que tenia a un 
orfenat 
-1 què tenia?, va preguntar el seu amic. 
-Doncs ... dotze fills. 

• Entra un •culé" a un videoclub i li pregunta al dependent 
-On puc trobar el vídeo en què el Barça guanya la Copa i la 
Recopa. 
El noi li contesta: 
-segueixi tot recte i quan arribi al segon passadís de resquerra 
veurà un cartell que posa "CIÈNCIA-FICCIÓ"; doncs allí és. 

• Una senyora 11 pregunta a un home: 
-A vostè 11 agrada la pintura? 
t:home li contesta: 
-sr, però més d'un pot ja m'embafa. 

• Un policia diu a un detingut: 
-Què prefereix, dos dies de presó o bé tres mil pessetes? 
!:altre li contesta: 
-Ja em pot donar les tres mil pessetes, senyor policia. 

REFRANYS POPULARS 
• Aigua de Sant Martí al migdia, pluja per tot el dia. 
• Boira de muntanya, pastor a la cabanya. 
• Ou d'una hora, pa d'un dia, vi d'un any, dona de quinze i 
amic de trenta. 
• Per Sant Joan, el blat al camp; per Sant Pere, el blat a l'era 
• Pel juny, fruites madurades i moltes migdiades. 

SOPA DE L LETRES 
Trobeu 12 animals de granja. 

A x U T a G u R u e y MA z 
H E M S e x A p y u H e v J 
v z y E I A T u D L z o I u 
u O B R T T v E H u v N R A 
x e F T G M p A B E I T O I 
E A I S J R G L L N y E K R 
O A R A L A D L u L O G I Z 
F J M L o s A v I s A M u p 
K X a L T D A H I a N F 1 e 
E V e O N I L L S M I O F E 
O L U P Z N R D M U L A X N 
a A K T U D T B A a L U L A 
A e A v F J E x A O A J u s 
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HORITZONTALS 

Juny 2001 
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1-Partida on sol perdre el més animal. Aspre al paladar. 
2· Injecti un compost força innocu. Capdavantera a 
Grècia. 3· Tot un senyor, encara que escurçat. Escoles 
per a futurs llops de mar. Comença la ronda. 4· Ompli 
el traster. Savi que ha perdut el cap a mida que ha anat 
envellint. Les vocals 11 provoquen fòbia. 5· Una de més. 
Permet fer tots els papers. Determina els ingressos d'un 
espectacle segons el nombre de butaques. 6· Depres
sions que fan abaixar el nivell del director. La música 
dels lents. 7- Relativa a una llengua de terra. Passa el 
rosari. 8- Dues de cada. Sèrie de coses que segueixen 
el fil. Ensinistrat en un treball. 9· Tenir capacitat 
d'aconseguir el perdó. Llueix una oua de caval l. Lletra 
de pal. 1 O· El més resplendent de la baralla. Cases 
aquarterades. 11 · Ensenyar les primeres dents. Pesa 
sobre el cap dels bisbes. 12- Trajectòria sinuosa. Acu
mulat com la pasta. 

VERTICALS 
1· Separacions en el si de l'església. Mai no es fica de 
peus a la galleda. 2· Àtom que carrega tota la part 
negativa. Les alumnes que, tot i assistir a classe, es 
queden sense matrícula. 3· Arquejats. Qualitats naturals. 
4· Mig plec. Triga cinc anys a exhaurir-se. Els caps de 
taula. 5- Escrit amb runes. Etiqueta que pot fer triplicar 
el preu de l'article. 6· Vola cap el déu musulmà. Encara 
que no ho sembli, és tan profund com un abisme. 
!.:adverbi dels beats més impacients. 7- Impost que va 
i ve. Cerimònies amb capaci tat per destruir la secta. 
Tanca l' àlbum. 8· Entra en acció. Signa en nom d'una 
amistat solvent. Rovell d'ou. 9· Els musulmans el tracten 
com un rei. Semblants a l'or. 10- Article dels hotels. 
Productes aromàtics. 11· Orfeó avocàlic. Escalfallits de 
monestir. HI separem el gra de la palla. 12- Amaga el 
mentó pels pèls. Dit d'aquell que ja ha pagat l 'última 
lletra de la hipoteca. 



ÀRIES ,. 
Les teves relacions amoroses passaran a un segon pla. Això vol dir que aquests 
esdeveniments seran menys importants que mesos endarrere. Per contra, en allò referen 
a l'economia, aquest mes serà important. Tindràs molta sort en el joc i l'esport. 
Dies més propicis: 5,10,20 i 24 Dies menys propicis: 1 ,8, 15,22 i 28 
Números de la sort: 5 i 9 Flor d'aquest mes: Rosella. 

TAURE 
Has d'aclarir les teves emocions, ja que et servirà per prendre contacte amb altres 
persones. La teva personalitat s'enfortirà molt i guanyaràs confiança en tu mateix· ~ 
Enamoraràs diverses persones. Vigila amb l'economia. 
Dies més propicis: 8,13,22 i 26 Dies menys propicis: 3, 1 O, 18,24 i 30. 
Números de la sort: 2 i 7 Flor d'aquest mes: Lliri blau. 

GÈMINIS 
Tindràs problemes de concentració i arribaràs tard a certs encontres. Procura no1 

utilitzar eines ni objectes perillosos. Dosifica energies i organitza't molt bé. Possibles 
problemes de fetge. No et faltarà treball ni diners. Tingues cu ra amb l'amor 
Dies més propicis: 1,1 O, 15,24 i 28 Dies menys propicis: 5,13,20 i 26, 
Números de la sort: O i 3 Flor d'aquest mes: Tarongina. 

CÀNCER 
Tindràs moltes obsessions amb els teus deures i obligacions. Tingues molta cura 
de la teva salut i fes molt exercici. Per a tu, és un any de somnis i potser iniciïs una (( 
aventura amorosa. Perfode molt bo en el terreny dels diners i dels estudi~ 
Dies més propicis: 3, 13,18,26 i 30 Dies menys propicis: 1 ,8, 15,22 i 28 
Números de la sort: 5 i 7 Flor d'aquest mes: Lotus. 

LLEÓ 
La unió fa la força . Hauràs de pactar amb altres persones per obtenir allò que ~ 
desitges. Embarca't en un aventura. Molt bon mes per a l'amor, però no massa be( ~ 
per a les finances. Aconseguiràs millors resultats en els estudis i en l'esport 
Dies més propicis: 8,13,22 i 26 Dies menys propicis: 3,1 O, 18,24 i 38 
Números de la sort: 1 i 6 Flor d'aquest mes: Gira-sol. 

VERGE 
El Sol i Mercuri t'ajudaran a realitzar un dels teus somnis més buscats. Obtindra 
un gran èxit respecte a la teva parella. Tingues cura de no menjar molt perquè pol 
tenir problemes d'estómac. Cap problema en l'apartat econòmic. 
Dies més propicis: 3,8, 18,22 i 30 Dies menys propicis: 5,13,20 i ~ 
Números de la sort: 2 i 9 Flor d'aquest mes: Rosa. 

BALANÇA 
La teva sensualitat s'incrementarà d'allò més i experimentaràs sensacions noves pe 
a tu . Actua amb diplomàcia i elegància davant d'altres persones. Tingues cura d 
l'alimentació. Mes gens propici per a l'economia. Atenció a l'esport, pots lesionar-u 
Dies més propicis: 5,10,20 i 24 Dies menys propicis: 1 ,8, 15,22 i 2\ 
Números de la sort: 3 i 5 Flor d'aquest mes: Gessamf. 

s 
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ESCORPÍ 
Els Gèminis et poden ajudar a fer canvis importants en la teva vida. No juguis a la 
Borsa ni als jocs d'atzar. Pots tenir moments de gran sensualitat i plaer, al costat de 
la persona que estimes. Compte amb l'ordinador perquè pots tenir problemes visuals. 
Dies més propicis: 8,13,22 i 26 Dies menys propicis: 3,1 O, 18,24 i 30. 
Números de la sort: 4 i 9 Flor d'aquest mes: Magrana. 

~lires ~ 

:1teix: {// ~~ 
SAGITARI 
Saturn, arrelat a la teva casa, et donarà força per emprendre un projecte que sempre 
havies somiat. Mes molt propici per viatjar .en bona companyia. Tingues cura de les 
teves cames i vigila l'excés de líquids. No arrisquis amb els diners. 

11 l l i 

-i30. ~ Dies més propicis: 1,1 O, 15, 24 i 28 Dies menys propicis: 5,13,20 i 26. 
Números de la sort: 4 i 8 Flor d'aquest mes: Lila. 
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CAPRICORN 
Has de desenvolupar mètodes de treball més rendibles, sinó el temps se t'escaparà de les 
mans. Taure et facilitarà molts bons encontres en el camí de l'amor. Podràs donar-li fort al 
menjar, ja que no tindràs problemes de salut. Tingues precaució en l'aspecte econòmic. 
Dies més propicis: 3, 13,18,26 i 30 Dies menys propicis: 1 ,8, 15,22 i 28. 
Números de la sort: 6 i 9 Flor d'aquest mes: Margarida. 

AQUARI 
Gran mes per a l'amor i no gaire bo per a la salut. Compte amb les neuràlgies. 
Període molt adequat per fer bons negocis i inversions. Hauràs de vigilar que no 
t'enganyin persones de la teva més absoluta confiança. 
Dies més propicis: 8,13,22 i 26 Dies menys propicis: 3,1 O, 18,24 i 30 
Números de la sort: O i 1 Flor d'aquest mes: Baladre. 

PEIXOS 
Tindràs facilitat per als assumptes de la llar. Aconseguiràs molt bones relacions amb 
tots els teus i seran molt ben reconegudes les teves accions. És aconsellable fer repòs 
físic i dormir molt. Podràs fer front a tots els teus deutes i encara et sobraran diners. 
Dies més propicis: 1 ,4, 13,18 i 28 Dies menys propicis: 3,9, 16,23 i 30 
Números de la sort: 2 i 7 Flor d'aquest mes: Gerani. 

SOLUCIONS ALS ENTRETENIMENTS 

C ACE R A - A CER B 
INOCULI . A LFA 
S I R . N AVALS . R 
M O B L I . A V I . F B 
E A UC A . AF ORA 
SOTS . BAL AOA . 
. I ST M I C A . O RA 
A D R AS T . AR EC 
PO O E R . E G U A . A 
ORO C A SE RN ES! 
O EN TA R . M I T RA l 
ESSA . AMA SSAT j 

A X U T O G U A 0 e Y M A Z 
HE MS C XA P YUHeVJ 
V Z Y E I A T U O l Z O I U 
U O 8 A T T\v E H U V N A A 
XCF T G M P AB E!'ITO I 
E A I S J A G l l N Y E K A 
O A A A l A O l U l O G I Z 
F J MLOSA V I S A MUP 
KXO LT OAHIO N Fie 
E V e O N I l l S M I O F E 
O l U P Z N A O M U l A X N 
OAK T UOT B ¡\O L UL A 
A e A V F J E X A O A J U S 
T I HEA O K PY eG O N J 
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,.. . ". RESTAUR AN T 

Ctn. Lleida-França 
ERA BORDETA 
(VAL. D'ARAN) 

Tel. 973 64 82 86 
Tel. 973 64 70 97 

TODO POCO TODO 
OBJETOS DE REGALO 

BISUTERfA - COMPLEMENTO$ 
Av. Alcolde c.lbeló Barro, 2 
25530 VIEU-tA • Val d'Aran Tel 973 64 lO 36 
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JARDJNS D'A.NGI._.A_DES 
¡Nue:vas promoc iones! 

en e l centro de Vie lha. 

CASAS ARANESAS ADOSADAS 
• CON )ARDIN PROPIO 

• GARA) E PARA 2 COCHES 

• CALEFACCIÓN A GAS 

APARTAMENTOS Y DÚPLEX 
• PARKING Y TRASTERO 

• SUPERFICIE 70 M2 

• CHIMENEA 

• CALEFACCIÓN A GAS 

APARTHOTEL 
• 24 APARTAMENTOS CON PARKING 

• LOCALES COMERCIALES - &a /¡,mobl~~~a 
~ 

COMPRA - VENTA - ALQUILER \ 
• CASAS ARANESAS , O o.ctUò. 
• APARTAMENTOS t)tTIO.flllSflÏ h o.Cé:f 
• TERRENOS cOTI e;\ b~e;~?fe; 
• ADMIN ISTRACIÓN DE FINCAS de: Sl 

Av. Pas d' Arró, 25 - 25530 VIELHA (Lleida) 

Tel. 973 64 30 55 - Fax 973 64 30 36 - Móvil 649 475 253 
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VIELHA - Dúplex bajo-tejado en 
el centro de Vielha. Cuatro habita
clones y dos amplios baños com
pletes, recién reformades. Cocina 
también recién reformada . Acaba
dos en madera. Todas las estancias 
son exteriores. Trastero incluido. 
Con chimenea y calefacción de 
propano. Hilo musical. 
Tel. 973 64 26 25 

BETRÈN - Dúplex bajo tejado en 
el complejo Elurra de Betrèn. Cua
tro amplias habitaciones. Tres ba
ños completes. Cocina a reformar. 
Con chimenea, dos plazas de par
king y amplio trastero. Amueblado. 
Todas las habltaclones son exte
riores. Tres ascensores y servicio 
de porterfa. Superficie: 116 m2. 
Tel. 973 64 26 25 

SOUVENIRS 
MONTLUDE 
J o E A A 

RELL O T G E R I A 

M A RR OQ UINERIA 

OBJECTE S DE REGA L 

Grauèr Eduard Au nós, 16 
25550 • BOSSÒST (Val d'Aran) 

Tel. 973 64 80 81 

CI des Arroquets, núm. 3 
25530 - VIELHA 

TeiJFax 973 64 27 93 
Tel. Mòbll639 31 29 32 

ES BORDES - Casa adesada en 
Es Bordes. Tres habitaciones. 
Amueblada. Parking privado. 
Tel. 973 64 26 25 

BETRÈN - Casa adosada en Be
trèn. Urbanización Les Closes. Tres 
habitaciones y dos baños comple
tes. Amplio y luminoso comedor. 
Amueblada. Con parking privado 
para 2 coches. Superficie: 130 m2. 

Tel. 973 64 26 25 

VIELHA - Apartamento de 3 habl
taciones en la zona de Carretera 
de Gausac de Vielha. Dos baños 
completes. Soleado, con parquet, 
chimenea, calefacción, doble acris
talamiento. Plaza de parking y tras
tero incluidos. Superficie: 105m2. 
Tel. 973 64 26 25 

VIELHA - Apartamento en Resi
dencial Els Avets de Vielha. Semi
nuevo. Tres amplies habitaciones. 
Acabados de primera calidad. To
talmente exterior y con amplias 
terrazas. Amueblado. Cocina muy 
bien equipada. Calefacción a pro
pana y doble acristalamiento. Gran 
plaza de parking y trastero, inclui
dos. Tel. 973 64 26 25 

VIELHA - Apartamento tríplex bajo 
tejado, en la Avenida Pas d'Arrò 
(Zona Cuarteles). Cuatro habitacio
nes y dos baños. Con parquet y 
acabados en madera. Calefacción 
a gas-oil y doble acristalamiento. 
Cocina equipada en perfecta esta
do. Tel. 973 64 26 25 

CÀRNICAS ORDÓÑEZ S.A. 
ELABORACIÓN PROPIA DE EMBUTIDOS Y PATÉS 

Ctra. del Túnel, s/n 
25530 VIELHA 

# # N 

Tel. 973 64 00 38 
Fax 973 64 24 74 

CARNICAS ORDONEZ S.A. 
Empresa familiar fundada en 1952, esté especializada 
en la elaboración y venta de: 

• Paté de jabalí 

• Paté de payés, trufado 

• Paté de campaña 

• Secallona Vall d 'Aran 

• Salchichón Vall d 'Aran 

• Longaniza Vall d 'Aran 

• Morcilla negra Vall d'Aran 

• Botifarra blanca Vall d 'Aran 



•MVMfll llEVI 
AMPEMA 2001 SL, empresa cons
tructora de Bossòst, necesita per
sonal cualiflcado. Salaria a convenir. 
Llamar al Sr. Perfecta Brea: 
973 64 73 21 o al 679 43 96 55 

En BOSSÒST. 
Se neceslta señora a horas para 
limpieza y plancha. 
Tel. 973 64 70 16 

••••••••••••••••••••• 

BOTIGA ~ 

I?EREMARTI 
ROBA TA MAINATGES 

CI Pietat, 2 
Tel. 973 64 82 43 

BOSSÒST (Val d'Aran) 

A ... 

Plaça Ur/au, s/n - Tel. 973 64 09 26 

Servicio de Taxis 
Benjamín Moles 

5 y 7 plazas 24 horas 

Tel. 973 64 82 42 - 973 64 70 27 

Tel. móvil 608 93 89 57 

CARN I SSER I A • XARCUTE RI A 

~(U'b(/jcÓó 
ESPECIALITAT EN PATÉ ARANÈS 

C/ Mop. 6 
25530 ll05SÓST (Vol of /van) 

1oi97J6A8098 
003.< 973 61110 98 

PROMOCIONES-----

Tel 973 64 lO 53 
Tel 669 70 17 33 

,.Jj(l, 

CI lrma. s/n. 
25530 VIEUiA·Lielda 

Pl. dera Glèisa, 9 - 25550 BOSSÒST 
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CARPINTERIA 
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CONSTRUCCIONES -----

ANPEMA 2001 S.L. 
PEAFECTO BREA 

CJ .der• Clota, 18 
26550 BOSSOST 

Tel y Fax : 973 64 73 21 
M6v1l : 679 O 98 55 

HOTEL ** RESTAURANTE 

Teléfono 973 64 08 86 
Fax 973 64 23 29 
e-mail hotel_p@a-ver.es 

25537 PONT D 'ARRÒS 
Val d 'Aran 

~til~dAU~ 
ROBA DE CASA 

Plaça Sant Orenç, n ° 2 - 25530 V IELHA - T e l. 973 64 1 7 83 

mailto:hoteLp@a-ver.es


CONSTRUCCIONES Y 

EXCAVACIONES CAMUN S~L~ 

CI Cas ter as, n. o 1 

25550 - BOSSÒST 
Val d'Aran (Lleida) 
Tei./Fax 973 64 70 16 

Móvil 639 68 90 45 
E-mail: camun@eurosof.com 

Web: http://www.eurosof.com/camun 

-- e 
'/ SEI{VJCJOS .DEl ?JEJJ JEC) :Sjlj 

Ctra. Fronda, s/n 
25550 BOSSÒST 

Tel. 973 64 70 16 
Fax 973 64 70 16 

Móvil 639 68 90 A5 CI , 

mailto:cainun@eurosof.com

