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25520 Et Pont de Suert 
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VIELHAEMDARAN 
973 640 018 
info@vielha-mijaran.org 
www.vlelha-mijaran.org 

NAUTARAN 
973 644 030 
www.nautaran.org 

BOSSÒST 
973 648 157 
www.bossost.es/www 
ajuntament@bossost.org 

LE5 
973 648 007 
www.les.es 
info@les.es 

SERVEIS MEDICS 
EMERGÈNCIES 
Espitau Vai d'Aran (C/ Espltau 8, Vielha) 
CAP (C/ Espitau, s/n, Vielha) 
Dispensari Arties 
Dispensari Bossòst 
DIspensaris Los, Canejan, Bauson 
Dispensari Salardù 
Dispensari Arres 
Dispensari Es Bordos 

ARRES 
973 641 819 
www.arres.ddl.net 

BAUSEN 
973 647 024 
bausen.ddl.net 

CANEJAN 
973 648 160 
www.cane|an.org 

ES BÒRDES 
973640 939 
www.bordes.ddl.net 

VILAMÒS 
973 640739 
www.vilamos.es 

112 
973 640 004 
973 643 140 
973 642 847 
973 648 211 
973 648 229 
973 645 818 
973 642 694 
973 642 039 

973 642 585 
973 642 346 
973 648 219 
973 647 244 
973 644 462 
973 644 346 
973 644 225 

FARMÀCIES 

Farmàcia Palà (Vielha) 
Farmàcia Català (Vielha) 
Farmàcia Almansa (Bossòst) 
Farmàcia Almansa (Les) 
Farmàcia Palà (Baqueira) 
Farmaciola Palà (Arties) 
Farmactola Català (Salardù) 

SEGURETAT 

Mossos d'Esquadra (Vielha) 973 357 285 
Pompiers d'Aran 973 640 080 
Guàrdia Civil (Vielha) 973 640 005 
Policía Nacional (Les): 973 648 014 
Centre d'allaus d'Aran: http://lauegi.conselharan.org/ 

C u b AUÉ, periôdic d'Aran, naix amb la voluntat d'esdevenir la 
publicació de referència de la Val d'Aran 1 el punt de trobada 
dels habitants î visitants d'aquest indret singular. Amb 
aquesta finalitat posa a disposició dels seus lectors per a 
qualsevol suggerència aquesta adreça: aue@segre.com 

La imatge mes suggeridora de la Val d'Aran. La Val d'Aran ofereix als visitants 1 als matelxos 
aranesos estampes d'increïble bellesa. Per a donar-ne testimoni, Guillem Casanova ens ha enviât 

AGENDA 
Inici de temporada a Baqueira 
28 DE NOVEMBRE. Baqueira Beret obre 
la temporada d'esquí 2015-2016 amb 
diverses novetats. Entre elles, la incor-
poració de tres pistes noves i la creació 
d'una zona d'oci i de restaurado davant de 
l'hotel Montarte, a la cota 1500. Per a més 
informació, visiti el web www/.baqueira.es. 

9 fìRfìNO 
• Producto de máxima calidad • Flexibilidad y adaptación en los horarios 
• Máxima rapidez en la entrega de su pedido • Teláfono 24h x 365d para hacer su pedido 
• Pago aceptado con tarjeta de crédito. 

www.aranoILcom - ¡nfo@aranoil.com - 24H Teléfor- 973 644 644 
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aquesta instantánea. Aquesta secció AUÉ voi recollír en cada edició una 
d'aquestes imatges, envía la teva fotografía a l'adre^a: aue@segre.coni. 

Nova temporada d'esquí 
Nova edició del festival de neu a Baqueira Beret 
DEL 27 AL 29 DE NOVEMBRE..Aprofitant l'obertura de l'estació d'esquí de Baqueira 
Beret, diverses poblacions de l'Aran organitzen una nova edició del festival Snovi/fest Pi-
reneus 2015 amb l'objectiu de donar la benvinguda a la temporada d'hivern. La presència 
de personatges rellevants i la gran quantitat de sorpreses acabaran de completar aquest 
esdeveniment singular. El freerider aranès, Aymar Navarro, será un d'aquests personat-
ges que actuará com a padri d'aquesta edició del festival Snoviífest 2015. Esports de neu, 
oci, art, cultura, música, gastronomia i moda són les novetats d'aquesta cita. 

Pñ O c c i t 
W A s s c s s o r Í J i l ' . m p r c s í i r i a i i 
I A d n i i i i i s l n i c i o n d e r i i u | i u s 
( A s s c j i u m n c e s 

Xarxa 
®auE_aran 

Javier y Violeta ddynamícskibb 
«Se viene lo bueno @dynamicskibb #baqueira #nieve 
ftganasdequeempiezalanieve » 

Ángel Ros Domingo iangelrosdomingo 
«Presentació de la #temporadal516 de @baqueira_beret a 
#Lleida L'esquí, motor turístic i econòmic deis #Pinneus» 

LosPobresMiajamos Spobresviajamas 
«Sabemos que es otoño, pero hoy nos apetece recordar lo 
bonita que está #Vielha en primavera» 

Diari de la Neu idiaridelaneu 
«La Lliga Catalana de Patinatge Artístic sobre gel 2015-16 
comenga a Vielha » 

lourdes bailarín iiourdesbaliarin 
« Temperatures d primavera a Bossost al mes d novembre» 

Manel Tabuli Umaneitahuli 
«Gran éxito de participación y visitantes en 
#Eramongetada2015 celebrada el fin de semana en 
#Garòs, #Vielha ftBossòst» 

Val d'Aran iVal_dAran 
«#Les homenajea a los deportistas araneses @ 
Aymarfreeride y Nacho Sacau» 

SNOWFEST PIRENEUS iSnowFestP 
«CUENTA A T R Á S PARA LA FIESTA DE LA NIEVE MÁS 
R E L E V A N T E DE LOS PIRINEOS » 

5-7 
d e s e m b r o 

S A B O R V i E L H A 

Fira Sabor a Vielha 
DEL5 A L 7 OE DESEMBRE. La sala po-
livalent de Vielha acull una nova edició 
d'aquesta fira dedicada al formatge 
amb la preséncia de formatgers cone-
guts a nivell internacional. Al llarg de la 
jornada, hi haurá tasts de formatges i 
altres productes derivats. 
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Av. Pas d'Arro, nM1,1er 4rt 
25530 Vielha (Val d'Aran) 
T. 973 64 36 51 
gestoríaro}pmoccit.com 

Oficines a Lleida i Val d'Aran 
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SERVEIS 
CONSELH GENERAU D'ARAN 

Passeg dera Libertat, 16 (Vielha) 
973 6418 01 
info@conselharan.org 
www.conselharan.org 
Twitter: ©conselharan 
Facebook: Conselh Generau d'Aran 

AjUNTAMENTS 

VIELHA E MljARAN 
973 BAO 018 
info@vielha-mijaran.org 
www.vlelha-mijaran.org 

NAUTARAN 
973 6A4 030 
www.nautdran.org 

BOSSÒST 
973 648157 
www.bossost.es/www 
ajuntament@bossost.org 

LES 
973 648 007 
www.les.es 
info@Ies.es 

SERVEIS MEDICS 

EMERGÈNCIES 
Espltau Val d'Aran (C/ Espitau 8, Vielha) 
CAP (C/ Espitau, s/n, Vielha) 
Dispensari Arties 
Dispensari Bossòst 
Dispensarls Los, Cane)an, Bauson 
Dispensari Salardu 
Dispensari Arres 
Dispensari Es Bordos 

ARRES 
973 641 819 
www.arres.ddl, net 

BAUSEN 
973 647 024 
bausen.ddl.net 

CANEJAN 
973 648 160 
www.canejan.org 

ES BÒRDES 
973 640 939 
www.bordes.ddl.net 

VILAMÒS 
973 640 739 
www.vilamos.es 

112 
973 640 004 
973 643 140 
973 642 847 
973 648 211 
973 648 229 
973 645 818 
973 642 694 
973 642 039 

Mossos d'Esquadra (Vielha) 973 357 285 
Pompiers d'Aran 973 640 080 
Guàrdia Civil (Vielha) 973 640 005 
Policía Nacional (Les): 973 648 014 
Centre d'allaus d'Aran: http://lauegi.conselharan.org/ 

FARMÀCIES 

Farmàcia Palà (Vielha) 973 642 585 
Farmàcia Català (Vielha) 973 642 346 
Farmàcia Almansa (Bossòst) 973 648 219 
Farmàcia Almansa (Les) 973 647 244 
Farmàcia Palà (Baqueira) 973 644 462 
Farmaciola Palà (Arties) 973 644 346 
Farmaciola Català (Saiardú) 973 644 225 

SEGURETAT 

C u b AUÉ, peribdic d'Aran, naix amb la voluntat d'esdevenir la 
publlcació de referència de la Val d'Aran i el punt de trobada 
dels habitants i visitants d'aquest indret singular. Amb 
aquesta finalitat posa a disposició dels seus lectors per a 
qualsevol suggerència aquesta adreça: aue@segre.com 

La imatge mes suggeridora de la Val d'Aran. La Val d'Aran ofereix ais visitants i als mateixos 
aranesos estampes d'Increïble bellesa. Per a donar-ne testimoni, Guillem Casanova ens ha enviât 

AGENDA 
Inïcï de temporada a Baqueira 
28 DE NOVEMBRE. Baqueira Beret obre 
la temporada d'esquí 2015-2016 amb 
diverses novetats. Entre elles, la incor-
poració de tres pistes noves i la creació 
d'una zona d'oci i de restaurado davant de 
l'hotel Montarto, a la cota 1500. Per a més 
informació, visiti el web www.baqueira.es. 

w« fìRfìNO 
• Producto de máxima calidad • Flexibilidad y adaptación en los horarios 
• Máxima rapidez en la entr«ga de su pedido • Teléfono 24h x 365d para hacer su pedido 
• Pago aceptado con tarjeta de crédito. 

www.aranoil.com - ¡nfo@aranoil.com - 24H Teléfono: 973 644 644 
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aquesta instantánea. Aquesta secció AUÉ voi recollir en cada edició una 
d'aquestes imatges, envía la teva fotografía a l'adrega: aue@segre.com. 

Nova temporada d'esquí 
Nova edició del festival de neu a Baqueira Beret 
DEL 27 AL 29 DE NOVEMBRE..Aprof¡tant l'obertura de l'estació d'esquí de Baqueira 
Beret, diverses poblacions de l'Aran organitzen una nova edició de! festival Snowfest Pi-
reneus 2015 amb l'objectiu de donar la benvinguda a la temporada d'hivern. La presència 
de personatges rellevants i la gran quantitat de sorpreses acabaran de completar aquest 
esdeveniment singular. E! freerider arañes, Aymar Navarro, será un d'aquests personat-
ges que actuará com a padri d'aquesta edició del festival Snowfest 2015. Esports de neu, 
oci, art, cultura, música, gastronomia i moda són les novetats d'aquesta cita. 

Xarxa 
Haue aran 

Javier y Violeta Sdynamicskibb 
«Se viene lo bueno @dynamicskibb #baquelra #nieve 
#ganasdequeempiezalanieve » 

Ángel Ros Domingo [langelrosdomingo 
«Presentació de la # temporadal516 de @baqueira_beret a 
#Lleida L'esquí, motor turíst ic i econòmic deis #P¡rineus» 

LasPobresTbViajamos Spabresviajamos 
«Sabemos que es otoño, pero hoy nos apetece recordar lo 
bonita que está #Vielha en primavera» 

Diari de la Neu Sdiaridelaneu 
«La Lliga Catalana de Patinatge Artíst ic sobre gel 2015-16 
comenga a Vielha » 

lourdes bailarín ilourdesballarín 
«Temperatures d primavera a Bossost al mes d novembre» 

Manel Tahull @maneltahull 
«Gran éxito de participación y visitantes en 
#Eramongetada2015 celebrada el fin de semana en 
#Garòs, #Vielha #Bossòst» 

Val d'Aran SVal J A r a n 
«#Les homenajea a los deportistas arañases @ 
Aymarfreeride y Nacho Sacau» 

SNOWFEST PIRENEUS iSnowFestP 
«CUENTA ATRÁS PARA LA FIESTA DE LA NIEVE MÁS 
RELEVANTE DE LOS PIRINEOS » 

5-7 
d e s e m b r c Fira Sabor a Vielha 

DEL5 AL7 DE DE5EMBRE. La sala po-
lívalent de Vielha acull una nova edició 
d'aquesta fira dedicada al formatge 
amb la presencia-de formatgers cone-
guts a nivell internacional. Al llarg de la 
jornada, hi haurá tasts de formatges i 
altres productes derivats. 
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Av. Pas d'Arro, n"11,1er4rt 

25530 Vielha (Val d'Aran) 

L 973 64 36 51 

gestoria@pnioccit.com 

Oficines a Llclda i Val d'Aran 
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^eparació de la deixalleria de Mijaran 
El director de l'Agència de Résidus de Catalunya, Josep Maria Tost, va confirmar durant 
l'última visita a la Val d'Aran la concessió d'una subvenció de 250.000€ per reparar la 
deixalleria de Mijaran que va quedar malmesa arran dels aiguats del 2013. D'altra banda, 
Tost, aprofitant Testada a la Val d'Aran va visitar Testât de les obres d'ampliació de la pianta 
de transferència de résidus situada al costat del túnel de Vielha. Aqüestes obres tenen un 
pressupost d'1.239.228€, amb una subvenció de 629.000C per part de l'Agènda, i la resta 
per part del Conselh Generau d'Aran. Es construeixen uns molls de càrrega de reforç per 
a la classificació i valorització tant dels materials gestionats a les tres deixalleries com 
per ala gestió de transferència dels voluminosos.Tost va afirmar: "Continuarem facilitant 
tot el suport tècnic per millorar el sistema de recollida de résidus a TAran". Per la seva 
banda, el sindic d'Aran, Carlos Barrera, va manifestar que "la Val d'Aran farà un pas més 
per avançar I millorar el model de recollida de résidus al territori i garantir uns serveis 
de qualitat". Les obres podrien estar enilestides abans d'acabar Tany. 

El Govern aporta 
més diners per a 
la sanitat d'Aran 
LA EENERALITAT AMPLIA EN 3D4.452 EURDS ANUALS 
LA PARTIDA PER ALS SERVEIS DE L'ESPITAU D'ARAN 

TEX I MANU MOGA 

El Govern de la Generalitat ha 
aprovat el decret que permet ampli-
ar l'aportació econòmica de la Ge-
neralitat per al finançament de les 
competències transferides al Conselh 
Generau d'Aran en matèria de sanitat. 
L'impoiîf de Tampliació és de 304.452 
euros anuals, destinais a fer front a 
rincrement del nombre i de la com-
plexitat de les actuacions sanitàries 
en cirurgia ortopèdica, traumatolo-
gia i oncologia que presta l'Espitau 
Val d'Aran. El sindic d'Aran, Carlos 
Barrera, ha manifestai: "Amb aquesta 
ampliació de l'aportació econòmica 
en sanitat es garanteix la continuï-
tat a un servei essencial". Barrera ha 
afegit: "El Govèrn aranès prioritza el 
treball dirigit a establir un model de 
finançament estable i beneficiós per 
el país, és basic per a la Val d'Aran, per 
el desplegament del seu autogovern 
i per el benestar deis nostres veins i 
veines". El calcul d'aquesta dotació 
econòmica s'ha establert per a tota 
l'anualitat i aquest acord és efectiu 
des de TI de gener de 2015. Per a 

Texercici 2015, aquests diners aniran 
a càrrec del Departament de Salut. 
Per a exercicis futurs," Timport s'in-
corporarà al capítol específic deis 
Pressupostos de la Genferalitat per 
al finançament del Conselh Generau 
d'Aran, i anirà a càrrec del Departa-
ment competent en matèria de relaci-
ons entre là Generalitat i el Conselh. 

Comissió Bilateral 
Amb el decret, el Govern ratifica 
Tacord adoptat durant la reunió 
de ia Comissió Bilateral Govern de 
la Generaütat-Conselh Generau 
d'Aran, presidida per la consellera 
de Governació, Meritxell Borras, 
i el síndic d'Aran, Carlos Barrera, 
el 29 de juliol passat. La Comissió 
Bilateral és Tórgan permanent de 
relació entre les administracions 
de la Generalitat i d'Aran i té entre 
les seves funcions els acords de 
transferència de competències o 
traspassos de béns i serveis. 

4 

Visita de les 
autoritats a les 
obres de la planta 
de résidus situada 
prop del túnel. 

SERVEIS 

Recollida de paper I cartró comercial a Vielha 

El Conselh Generau d'Aran, amb la coMaboració de TAjuntament de 
Vielha e Mijaran, ha posât en marxa un pía pilot que consisteix en un 
servei de recollida "porta a porta" de la fracció de paper i cartró al nu-
di de Vielha. Perdura terme aquest pia s'ha fixât un horari (d'11:00h 
a 12:00) que permetrà mantenir els carrers nets la major part del 
dia. "Perqué función! aquest pia es necessita la coMaboració dels 
establiments comerciáis. Una coTlaboració que segur que tindrem, 
ja que el sector comercial sempre s'ha mostrat favorable a aquest 
tipus de projecte que l'administració lidera", afirma la consellera de 
Turisme i Desenvolupament Econòmic d'Aran, Anna Diaz. 

CARRETERES 

Viabilitat de la N-230 durant l'hivern 
El passat 9 de novembre el síndic d'Aran, Carlos Barrera va presidir 
la comissió de viabilitat de la N-230, que es va celebrar al Conselh 
Generau d'Aran. Una reunió que se celebra cada any abans de la 
temporada d'hivern per coordinar les accions d'aquest tram. Aquesta 
vegada, s'ha demanat la neteja d'arbres i Tequipament d'un dipòsit 
de sal a Aubèrt que donará servei a la N-230 al Baish d'Aran. 

nDvembre2DIS 4UÉ 



www.conseharan.org 
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CONSELH CENERAU D'ARAN 

TERRORISME 

Dol per la massacre de Paris 
Arrel dels atemptats a Paris del passat 14 de novembre, la policía 
nacional francesa reaíitza uns controls exhaustlus ais vehicles 
que entren i surten de l'Estat francés. Aquest és el cas de la 
N-125 a l'alçada de la localitat francesa de Fos, a la frontera 
amb la Val d'Aran. Diversos municipis d'Aran, com Vielha (a la 

imatge) i Bossôst, van guardar un minut de silenci en home-
natge a les 129 victimes mortals i els més de 300 ferits. 

novembre 2015 

http://www.conseharan.org
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La cabra pirinenca torna a la Val d'Aran 
EL CDNSELH BENERAU D'ARAN HA DECIDIT REINTRODUIR ADUESTA ESPÈCIE EN CODRDINACIÙ AMB ELS 
ESTATS ESPANYDLI FRANGÉS IALLIBERANT QUATRE ANIMAIS CAPTURATS EN EL SEU ESTAT SALVATGE 

EXEMPLARS DE CABRA 
PIRINENCA REINTRODUITS 

TEXT RUTCAMÍ 

El passat 20 d'octubre, el Conselh 
Generau d'Aran va decidir de dur 
a terme la reintroducció de quatre 
exemplars de la cabra pirinenca a la 
Val d'Aran. El Conselh assegura que 
més endavanl es tornaran a alliberar 
nous exemplars de cabra pirinenca-
capturades en el seu estât salvatge. 

Aquest fet respon a la necessitat 
de reintroduir aquesta espècie, se-
gons el Conselh, L'any 2014, l'Estat 
espanyol i el francés van arribar a un 
acord per repoblar amb aquest ani-
mal la zona francesa de l'Ariège. Dies 
abans de l'alliberament de les cabres, 
el Conselh va tancar aquesta decísió 
en una reunió amb représentants de 
les Associacions Ramaderes i Socie-
tats de Caça i Pesca araneses. Prèvi-

ament, aquests exemplars van estar 
en quarantena per tal de tenir la se-
guretat que es trobessin en bon estât 
de salut i alxí evitar el riscd'escampar 
alguna malaltia. En una segona fase 
es tornaran a allíberar nous exemplars 
salvatges després de passar també la 
quarantena, 

"Aquesta repoblado no compor-
ta cap limitació ni cap restricció en 
la práctica de la caça a Aran. El que 
es pretèn és que la cabra pirinen-
cas'adapti al seu entorn natural con-
vivint amb totes les activitats que en 
aquest moment es desenvolupen. En 
un futur pot passar a ser una espècie 
cinegètica", va manifestar el Conse-
ller d'Agricultura, Ramaderia i Medi 
Naturai d'Aran, Jose E. Arró. 

2a 
FASE EN QUE S'ALLIßERARAN 

NOUS EXEMPLARS 

CONSELH QENEftAU D'ARAN 

TURISME 

\Jova oficina d'Aran-
Baaueira a Tolosa 

El passat 22 d'octubre es va inaugurar una nova 
oficina de la Val d'Aran i Baqueira Beret a Tolosa, 
per promocionar i dinamitzar el turisme francés 
durant tot l'any. Amb aquesta nova oficina, situ-
ada al número 39 de la Rue du Pharaon, quedará 
coberta l'estratégia de pro-
moció de la part del sud i oest 
'de Franca, ja que es disposa 
d'una altra oficina de Baquei-
ra Beret a Bordeus. Tampoc 
es descarta l 'expansió i la 
creació d'altres oficines cap 
al nord. D'aquesta manera, es 
podrá donar a conéixer la Val 
d'Aran a l'Estat francés. 

IAHÄPITALDE 
Mtni PYRÉNfP:; 

üNMfcRCAT 
ïïîmmi 
INTERÉS, PER i Ä 
QEVAPRUXIMIIAT 
A U VALÜ'ARAN 

CONSELH GENERAU D'ARAN 

GASTRONOMIA 

_a Val d'Aran, a la 
6a Fira de Mercats 
Del passat 23 al 25 d'oc-
tubre, la Val d'Aran va 
participar en la 6a edi-
ció de la Fira de Mercats 
que es va celebrar a Bar-
celona, a l'Avinguda de la 
Catedral. Alxí, es va pro-
mocionar la gastronomia 
aranesa i es van vendre 
els productes del territo-
ri. "Mercat de Mercats és l'escenari perfecte per 
donar a conéixer aquests elements de la Identität 
aranesa, i que cada any atreu una gran quantitat 
de visitants", comenta la Consellera deTurisme i 
Desenvolupament Economic d'Aran, Anna Díaz. 

A n ó n c i a - t e e n a n ò s t a p u b l i c a c i ó n 
D e m a n a i n f o r m a c i ó n e n 9 7 3 2 4 8 0 0 4 

segur! 
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Il jiiirtitar ilfi Í ^ Concessionària dera recueihuda de 
lordères dera Val d'Aron, 

comprometuda domb era qualitot ambientau deth pois. 
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SVielha 
La societal del 
Palai de Gèu 
desapareix 
L'ESTAT DBLIGA A DISSOLDRE VIELHA GESTIÛN. SA 
PERDUÈ ÉS UKA SOCIETAT MUNICIPAL DEFICITÀRIA 

I L X I ALVAR ORDÓAEZ 

L'Ajuntament de Vieiha e Mijaran s'ha 
vist obligat a dissoldre la societal que 
gestiona el Palai de Gèu en compli-
ment de la Ilei de Racional ització i 
Sostenibilitat, aprovada pel Ministeri 
d'Hisenda, que obliga a dissoldre to-
tes aquelles entitats municipals que 
siguin deficitàries. 

Aquesta societat, Vieiha Gestión 
S A (Vigesa) es va crear l'any 1994, 
té un deute de 5 0 0 . 0 0 0 euros 1 un 
dèficit estructura l est imât d'uns 
3 5 0 , 0 0 0 euros anuals que assumeix 
l'Ajuiitament, que hi ha aporta!, en 
total, uns milions d'nuros. L'alcalde 
fie Vielhfi, Juan Antonio Serrano, diu 
que "eit ijquest periode de dis^olució, 

EL PROGRAMA 
PRETÉÑ 
DESENVOLUPAR 
A C C I O N S P E R 
POTENCIAR 
L'ECONOMIA 
L O C A L I CREAR 
PROOOCTES 
TÜRiSTICS, 
SOCIALS I 
CÜLTORALS 

quepot durarf insa 6 mesos, estarem 
buscant un altre operador que li inte-
ressi aquest espai i si no, el consisto-
ri es farà càrrec de la gestió diària". 
Respecte de la situació laboral deis 
treballadors del Palai de Gèu, Serrano 
afirma que "estiguin tranquils" ja que 
"el Palai no tancarà. S'està fent un es-
fori; gran de gestió, la gent pot estar 
tranquil- la.TotseIsquetinguin carnet 
d'abonat o tinguin un Hoc de treball 
poden estar tranquils com a minim 
fins passat 2016, sempre i quan les 
lleis no canviì'n." El cap de l'oposició 
i exalcalde, Alex Moga (CDA) , creu 
que "la dissolució de Vigesa ha sigut 
moli precipitada". 

La societat que explota el Palai de 
Gèu es dissoldrà perqué és deficitària 
i perd 350.000 euros cada any. 

CONSELH GCNERAU O'ARAN 

A D H I N I S T R A C I Û L D C A L 

Col-laboració entre Vieiha, 
Benasque i Luchon 

El passat 3 0 d'octubre es va dur a terme a Vieiha la firma 
formai del conveni de coMaboració entre els municipis 
de Vieiha Mijaran, Benasque i Luchon, a través dels seus 
alcaldes, per tal de desenvolupar el projecte P O C T E F A 
(Programa Territorial Espanya, França i Andorra). El pro-
grama té l'objectiu de potenciar les accions necessàries 
per fomentar el desenvolupament sostenible dels terrl-
toris participants. "Amb aquest projecte volem iniciar 
una linia de treball conjunta entre les tres vails per al 
desenvolupament de l'economia i la qualitat dels veins", 
va declarar l'alcalde de Vieiha, Juan Antonio Serrano. 
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EL ALCALDE RESPOND 
D : a acio de Hie o JUAN ANTONIO SERRANO 

ALCALDE DE VIELHA E MIJARAN 

ALVAR OROÚÑEZ 

Como habréis podido leer en los medios 
de comunicación, el Ayuntamiento de 
Vielha Mijaran se ve obligado a disolver 
Vigesa, la sociedad que gestiona 
el Palacio de Hielo de Vielha desde 
1994. La entrada en vigor de la Ley 
de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local (LRSAL) 
obliga a las administraciones públicas 
a cerrar aquellas entidades que le 
sean deficitarias. Y este es el caso 
de Vielha Gestión SA (Vigesa), 
que está participada mayoritariamente, con un 93'44%, por 
el Ayuntamiento de Vielha Mijaran. Esta situación, más allá 
de las consecuencias legales, también conlleva importantes 
consecuencias económicas para el municipio de Vielha y Mijaran, 
ya que la deuda actual de Vielha Gestión SA se encuentra sobre los 
500.000 euros, a los que es necesario añadir el déficit estructural 
de aproximadamente 350.000 euros anuales que el Ayuntamiento 
asume cada año. Desde su creación en 1994 Vigesa ha recibido 
del Ayuntamiento un importe acumulado de unos 5'5 millones de 
euros, con los efectos que esto ha representado, y representa, para 
los ciudadanos del municipio y para el propio Ayuntamiento, que ve 
limitada su capacidad de acción por la obligación de asumir estas 
deudas. El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vielha 
Mijaran queremos transmitir nuestra firme voluntad de garantizar 
la prestación del servicio y evitar el cierre del Palacio de Hielo, y es 
por ello que trabajaremos para resolver de la mejor forma posible 
este asunto. 

CULTURA 

S'estrena 'Vielha en scena' 
El passat 24 d'octubre, es va estrenar el programa 
cultural 'Vielha en scena', que va presentar l'ajun-
tament de Vielha Mijaran. L'objectiu és l'oferta 
cultural de qualitat, segons la regidora de Cultura, 
Maria Verges. '"Vielha en scena' vol ser la marca 
d'identificació de la cultura al municipi de Vielha 
e Mijaran, aixícom també un espai on reunirtota 
la producció cultural", va afegir Vergés. 

LLIBRES 

Nova obra literaria d'Orlando Name 
El passat 2 de novembre, l'alcalde de Vielha, Juan 
Antonio Serrano, va presentar el Ilibre 'El teatro 
de las ánimas' amb la presencia del seu autor. 
Orlando Name Bayona. A part d'aquesta obra, 
l'escriptor C o l o m b i a ha publicat altres tres obres 
literàries mes a Espanya i Colòmbia. 

SALUT 

Marató de donació de sang 
El Banc de Sang i Teixits de Donants de Sang 
de la Val d'Aran van organitzar, el passat 14 de 
novembre, una jornada de donació de sang amb 
activitats socioculturals de caire lúdic i festiu. 

Mää 
FQRMACId 

Alumnes de la UdL amb els Pompièrs d'Aran 
Vielha va acollir, la primera setmana de novembre, 24 alumnes del Màster d'Infermeria aplicada a 
les cures en l'àmbit d'emergència de la Universität de LIeida, per realitzar unes simulacions amb 
eis Pompièrs d'Aran al Pare de Vielha. Eis infermers van posar en practica la seva formació sobre 
les accions necessàries que cai dur a terme davant d'una situació que requereix una assistència 
sanitària immediata, com ara una urgència hospitalària o bé, les cures a un malalt critic. 

novembre 2015 
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# N a u t Aran 
Baqueira Beret presenta 
la temporada a tot I'Estat 
l E S T A C l d D'ESQUi ARANESAI LA VAL D'ARAN PRESENTEN CGNJUNTAMENT LA CAMPANYA DE NEU, QUE 
S'ENCETARÀ EL PROPER DISSABTE Z8 OE NOVEMBRE, A UNA VINTENA DE ClUTATS DE TDTA ESPANYA 

www.nautaran.org 

2D 
ClUTATS ESPANYOLES HAN 
ESTAT ESCENARI DE LA GIRA 

DE LA NOVA TEMPORADA 

\ 

B U A O U I I K - ' í^í 
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•AQUEÍRA BERET 

TEXT: RUTCAMÍ 

L'estació d 'esqu í aranesa Baquei ra 
Beret i la Val d 'Aran s 'han un i t per 
presentar les novetats de la tempora-
da de neu mi t jançant una gira per to t 
Espanya. En tota l , són una v intena de 
c iu ta ts espanyoles que reben t o ta la 
i n fo rmado sobre les instaMacions i les 
novetats que es presentaran aquesta 
campanya 2015-1015, que s'encetarà 
en pr incipi a part i r del 2 8 de novem-
bre. Les pr incipals noveta ts són les 
tres noves pistes, e l s ISO qui lòmetres 
esquiables i els 5 per fer i t inerar is de 
muntanya. Enguany l 'estació aranesa 
ha invert i t 5 mi l ions d 'euros. Burgos, 
Lleó, La Corunya, Oviedo, Val ladol id, 
San tander , V i t ó r i a , B i lbao, D o n o s -
t i , Pamplona, Saragossa, Palma de 
Mal lorca, Tarragona, Lleida, Girona, 
A lacant , Madr id i Barcelona, són les 

155Km 
DEPISTES PER ALS 

ESQUIADORS DE L'ESTACIÓ DE 
BAQUEIRA BERET 

INFRAESTRUCTURES 

Hivern segur a la C-28 
El passat 10 de novembre es va celebrar al Conselh Gene-
rau d'Aran una reunió per coordinar la viabilltat de la C -28 . 
Aquesta comissió es realitza cada any abans de la temporada 
d'hivern per gestionar les accions a la carretera que comu-
nica Aran i el Pallars Sobirà. El Govern aranès ha demanat 
a la direcció general d'Infraestructures i Mobil i tät Terrestre 
prioritzar, si és necessari, les obres previstes en dues fases. 
La primera consisteix en la construcció de proteccions al 
tram entre Baqueira I Tonhòn per millorar la seguretat. La 
segona, té com a objectiu reforçar la seguretat d'accès a 
Beret i per la banda del Pallars fins al Port de la Bonaigua, 
permetrà l'accès a la Peülla i al Cap del Port pel Pallars. 

c iutats per on passa la gira. 
Durant les presentacions, es mos-

t raran tot's els hotels propers a I 'esta-
ció aranesa per tal que els esquiadors 
puguin conè i xe re l sa l l o t j amen ts i els 
seus avantatges. A les conferéncies 
s'hi ha convoca t els c l ients de l 'es-
tac ió ' i t ambé els mi t jans de comun i -
cació. A més, Baqueira Beret ha or -
gani tzat uns estands en els quals es 
poden cont rac tar les estades i t a m b é 
comprar els fo r fe ts . L 'organització ha 
creat nombrosos concursos amb pre-
mis impor tan ts que ofer i ran la mar-
ca Sa lomon, la de Tor isme derà Val 
d 'Aran i la mateixa estació. La t e m -
porada passada es va celebrar el 5 0 è 
aniversari de l 'ober tura de Baqueira 
Beret i es va f ina l i tzar amb un balanç 
d'esquiadors que va augmenta r fo rça . 

LES INVERSIONS 
A FER EN 
AQUESTA 
CARRETERA 
PODEN TENIR UN 
COSTAPROXIMAT 
D'UNS QUATRE 
MIÜQNS D'EURQS, 
I E S DURAN A 
TERME ENTRE 
LA PRIMAVERA I 
L'ESTIU0EL2D1B 

CONSELH GENERAU D'ARAN 

•.ák-
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L'obra servira per mlllorar l'entorn 
de ta capella de Sant Fabián 

ALVAR OROOÑEZ 

Bossost reforma els seus 
racons más emblemátics 
EL CARRER DE SANT RDCI L'ENTDRN DE LA CAPELLA DE SANT FABIÁN 
GRÁCIES A UNA SUBVENCID DE I75.0DD EUROS DE LA UNIÚ EURUPEA 

ER AJUNTAMENT RESPDN 
Víuer en Bossòst AMADOR MARQUÉS 

BAILE DE BOSSÒST 

Enes darrèri mesi auem renauit eth 
carrèr Mètge Campà, ua des principaus 
vies d'accès entà Cap dera Viia, qu'ei 
ath temps un des airaus mès atractius 
e caracteristics deth ease urban de 
Bossòst. Aguest carrèr se trobaue en 
un estât força maumerent que requerie 
ua melhora integrau coma era qu'er 
Ajuntament a encomanat, per miei 
d'un pressupòst de licitación d'uns 
90 .000 èuros, a cargue deth Plan 
Unie d'Òbres e Servicis de Catalonha 
(PUOSC). Era obra ei déjà acabada e a comportât ua mielhora des 
servicis d'aigua e canalización de gas e lum, atau coma era reforma 
integrau deth paviment damb pèira deth pais. En aguesti moments, 
se desvolopen es trabalhs deth carrèr Sant Roc e er entorn de 
Sant Fabian, damb era metuda en marcha d'un nau servici ena web 
municipau qu'explique eth producte des camins restacadi damb es 
Rotes Protectores, que, corn sabetz, ei eth projècte damb eth quau 
auem podut amiar a terme diuèrses actuacions de regeneración 
urbana damb er objectiu de contribusir ara transformación e 
modernización de Bossòst en un sens força ampli, ja que d'aguesta 
forma volem hèr deth vilatge eth lòc digne de visitar que ja ei en 
aguesti moments, autant coma de viuer-i e desvolopar en eth 
ua activitat economica e toristica se pòt èster un shinhau mès 
dinamica ath long de tot er an. Encara demore trabalh per realizar, 
mès per aquerò sajam de predar-mos en arténher inversions e un 
finançament locau que cèrtament a amendrit força es darrèri ans. 
Totun, er esfôrç vau era pena peth futur de toti es sons abitants. 

TEXT: ALVAR ORDONEZ 

El pöble de Bossost esta reformant 
els seus racons més emblemàtics, 
el carrer de San Roc i l'entorn de 
la capella de Sant Fabián. El pres-
supost de les obres és de 175.000 
euros que vénen d'una subvenció de 
la Unió Europea gracies al progra-
ma "Viure al Roble Més", que es va 
aconseguir l'any 2012. En aquest cas 
es faran dos tipus d'actuaclons. Per 
una banda, la renovació del carrer de 
Sant Roc on InstaMaran noves cana-
lltzacions d'aigua, una canalitzacióde 
gas i eléctrica, i s'executarà la míllora 

del paviment. També es reformará la 
plaça de l'entorn de la capella de Sant 
RÒC que acuii el patró de Bossòst Per 
altra banda, a Sant Fabian es renova-
ran les instal-ladons, eis serveis i la 
canalització de Gas Natural amb un 
nou paviment. 

"Aquesta nova inversió en obra 
pública ha de servir per millorar eis 
serveis per a les cases de Bossòst i fa 
un pas més endavant per a la projec-
ció turística, cultural i económica del 
poblé per ais propers anys", segons 
assegura l'alcalde, Amador Marqués. 

CELEBRACIDNS 

La cadena UO Principales i i'Ajuntament 
preparen una gran festa de Cap d'Any 
La cadena musical 40 Principales, una de les de més audièncla a 
tot l'Estat, i l'ajuntament de Bossòst están préparant la festa de 
Cap d'Any a la Sala Polivalenta. La festa-musical, amb artistes 
encara per concretar, estarà dedicada ais veins de la població, 
però també pretèn aplegar bona part dels turistes que ompüran 
la Val d'Aran durant les festes nadaienques. Segons l'alcalde, 
Amador Marqués, "en aquests moments estem tançant aquest 
acte amb un grup tan important com els 40 Principals, per aco-

llir una gran festa i promocionar Bossòst mitjançant les seves 
emissions durant aquests mesos a tota Catalunya". 

t > I • « 

Ajuntament 
de Bossòst 
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# Les W W W . e s . e s 

VlA PÚBLICA 

Nova senyalització 
al recinte escolar 
L'Ajuntament de Les ha f inal i tzat durant la 
tardor ja instaMació de la nova senyalització 
per facilitar l'accès a l'escoía CEIP Alejandro 
Casona. D'aquesta manera, s'ha habilitât un 
accès al carrer Des Banhs, on es troba la nova 
senyalització, fins a la zona de l'aparcament, 
just al costat del recinte es-
colar. També, s'ha facilitat 
l'accès i la sortida al carrer 
Paíssas, deixant Iliure de 
circulació l 'entrada a peu 
a l'escoía per ais alumnes. 
D 'aquesta manera , aug-
menta la segure ta t deis 
nens que entren i surten 
de l'escoía cada dia. 

LES OBRES 
HANFACILilAI 
L'ACCÉSI 
L'APARCAMfNT 
ALS PARES DELS 
ALUMNES DEL 
CEtP ALEJANDRO 
CASONA 

CONSELH OENÊRAU D'ARAN 

ACTIVITATDEMUNTANYA 

Via ferrada 
nocturna a Les 
Ei passat 31 d'octubre 
es va dur a terme una 
escalada per les vies 
fe r rades al poblé de 
Les. En total , van ha-
ver-hi 35 escaladors. 
L'objectiu de l 'activi-
ta t era reunir tots eis 
amants d'aquesta dis-
cipl ina esport iva per 
acomiadar la temporada de l 'escalada, que 
f inal i tza abans de l 'arribada de la neu. Per 
tenir una millor visibilitat, eis participants van 
escalar per les vies ferrades de Cledes i de Les 
mitjançant uns reflectors que marcaven el re-
corregut de l'escalada i facilitaven l'activitat. 

\ 

Homenatge a dos esportistes locals 
L'AJUNTAMENT DE LES VA DRGANITZAR UN HDMENATGE AL FREERIOER PROFESSIONAL AYMAR NAVARRO I 
A L'ALPINISTA NO PROFESSIONAL NACHO SACAO, QUE SUPERVISA LES VIES D'ESCALADA OEL MUNICIPI 

1P 
FREERIDER NACIONAL 

NAVARRO TAMBÉ ES UN DELS 
PRIMERS A NtVELL EUROPEU 

TEXT RUTCAMf 

El passat 7de novembre, I 'a juntament 
de Les va organi tzar una conferència 
a la sala d 'actes per tal de reconèixer 
els mèr i t s espor t ius que han acon-
segul t dos veïns del municipi , els es-
por t is tes aranesos Aymar Navarro i 
Nacho Sacau. 

Nava r ro és un f ree r ide r p ro fes -
s iona l que c o m p e t e i x al F reer ider 
Wor l d Tour, la xarxa de compet ic ions 
in te rnac iona ls de f reer ider , esquí i 
snowboard que se celebra anualment 
en d i ferents estac ions de muntanya 
d'arreu del mon. L'aranès està consi-
dérât el mi l lor f reer ider nacional 1 un 
dels mi l lors a nivell europeu. Aques t 
est iu, va fer la pre temporada a Suda-
mèrica amb un descens espectacular 
que està s i tuâ t als Andes. Navarro, 

j un tamen t amb un company ai j ier icà, 
van batejar el descens amb el nom de 
"Canal de Les" en honor al seu pöble 
natal (vegeu pagines d 'Espor ts) . 

Sacau és un a lp in is ta no pro fes-
sional, però aquest est iu va açonse-
guir, j u n t a m e n t amb un grup reduï t 
d 'alpinistes, el d m del Nun de7135m, 
a l ' india. L 'esport ista es destaca per 
la seva pol ivalència i pels seus grans 
coneixements sobre les vies de l'esca-
lada de roca i de gel de la Va! d'Aran, 
A més, coMabora amb I 'a juntament de 
Les per equipar i rev isar to tes les ins-
tal- lacions de l 'escalada de! munic ip i . 

D 'aques ta manera, eis dos ara-
nesos van rebre homena tge des de 
I 'a juntament per valorar t o t s els seus 
mèr i ts espor t ius d 'aquest any. 

• 

D'ESCALADA VA FER SACAU 
AL NUN DE L'ÍNDIA AMB UN 

PETIT GRUP D'ALPINISTES 

CONSELH GENERAU D'ARAN 
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Ajuntament 
de Les 
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#Cultura 

TEXTE: M A N U MOGA 

Era quatau edición dera lièira gas-
tronomica Era Mongetada tornèo a 
amassar a un pialèr de visitaires que 
volaren profitar era dimenjada deth 
30 d'octobre ar 1 de nóveme entà de-
gustar un des productes tipies d'Aran 
coma ei era mongeta. At l i long des 
tres jornades 3 0 0 0 persones gaudi-
ren damb desparières actiuetats au-
tant gastronomiques coma restaca-
desdamb eth sector primari. Pendent 
era prumèra net se celebrèc en Vieiha 
eth sopar solidari en "benefici deth 
Casau des Infants e Soroptimist Val 

d'Aran. Ath delà, i auec un talhèr de 
Gin Tonic e un concèrt dera cantauto-
ra aranesa, Alidé Sans. Dissabte auèc 
loe en Bossóst era celebración de jócs 
agricôls, baishada deth bestiar-des 
montanhes, exibicions damb husta e 
un dinarde pages. Fin finau, dimenge 
siguec era jornada mes importanta 
der eveniment en Garos, damb era de-
mostración deth tractament des mon-
getes d'ua manèra tradicionau, damb 
lagèts e ventadors, e er acte centrau 
concentrât en un Show-Cooking píen 
de gent. Codinèrs internacionaus de 

renom, coma King Hong deth Taco 
Bar de Pequin, e Sacha Hormaechea 
de Madrid, vengueren a codinar plats 
hèti damb era mongeta, amassa damb 
es codinèrs deth Grèmi'd 'Ostalar ia 
dera Val d'Aran. Un producte tradi-
cionau deth país qu'enguan déjà se 
sémie ena China, a on King Hong dis-
pause de 3 ectares de terren. Er an 
que ven, era organización vô her Era 
Mongetada ath madeish viatge ena 
Val d'Aran e en Pequin, entà dar-l i 
ua projeccion internacionau ar eveni-
ment. Segontes comente eth director 

d'Era Mongetada, Carlos Sanllehy, 
"era idèa ei escuélher a 10 codinèrs 
aranesi tà que hèsquen un piat cada 
un damb era mongeta, eth milhor pIat 
anarà tà Pequin. Ath delà, 10 codinèrs 
internacionaus en Pequin haràn qò 
de madeish, e eth mihor se servirà 
ena Val d'Aran". Pertant , en 2016 se 
harà ath en Aran e en Pequin, en tot ' 
arténher èster ua hèsta gastronomica 
tanben luenh de casa. A compdar der 
en 2014, era mongeta de Bossòst ei 
reconeishuda peth Ministeri d'Agri-
cultura coma "varietat comerciau." 

a la lars 
»rovaras concluirás 

Vie iha e Mi ja ran • Ctra . G a u s s a n c h , 4 . 
2 5 5 3 0 (LIeida) - T:619 0 6 0 731 

E S T E R R I D ' À N E U • T R E M P • S O R T • 
LA P O B L A D E S E G U R • B A L A G U E R • L L E I D A • 

P O N T D E S U E R T • F R A G A • B A R C E L O N A • B E N A S Q U E 

w w w . a u t o e s c o l a p a l i a r s . c o m 
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#EspDrts 
Aymar Navarro 
obre un canal 
a l'Argentina 
EL FREERIDER ARANÈS VA GATEJAR ADUESTA RUTA 
CDM A CANAL DE LES. EN HDNDR DEL SEU PDBLE 

A l g u n e s b o r r a s q u e s 
v a n a r r i b a r a d e i x a r 
u n m e t r e i m í g d e 
n e u en poc m e n y s 
d e 2 4 h o r e s 

TEXI RUTCAMÍ 

Els Andes a rgen t ins comp ten des 
d'aquest anyamb un nou canal cone-
gut com a Canal de Les, en honor a 
la local i tat natal d'Aymar Navarro. EI 
freerider aranès va viat jar a Buenos 
Aires per realitzar noves rutes en un 
dels llocs més complicáis i atrevits per 
ais professionals d'aquesta modalitat. 

Navarro va descobrir aquesta nova 
ruta en un v ia tgequeva fer a aquesta 
serralada a prop de la zona de la ciu-
ta l argentina de Mendoza. "Aquesta 
temporada, a par i de fer les típiques 
i mftiqu(-;s línies que hi hd per la zona, 
ni'ho dodicat a invfs t iq f i r amh nitros 
compnnys I conèixor llocs nous, al 
guns COMI el Canal de Les sense cap 
descens fe l fins dvui", explicava Ay-
mar Navarro. 

A conseqüéncia del temporal, es va 
arribar f ins á un metre i mig de neu 
en poc més de 24 hores. D'aquesta 
manera, el freerider va fer possible la 
nova ruta al costat del seu company 

El freerider va firmar un 
convelli amb el Conselii 
Després dels mèrits d'Aymar Navarro, el 
Conselh va voler firmar un conveni amb 
el freerider aranès per promoclonar la 
destlnació turistica esportiva de la Vai 
d'Aran pel tot el món. Aymar Navarro 
va comentar la seva afieló de freerider 
des de ben petit. Es podría dir fìns i tot 
que ha passat tota la vida fent aquest 
esport. Per alxò, ara ha volgut rememorar 
els seus origens batejant aquesta nova 
ruta com a Canal de Les, en honor a 
la seva localitat natal de la Val d'Aran. 
L'esportlsta aranès ha volgut mostrar la 
ruta a tots els seus aficionats í eis veins dei 
municipi mitjangant un video a les xarxes 
socials, que es pot veure a la següent 
pàgina: https://www.facebooÌ<.com/ 
aymarnavarrofreeridervideos. 

CONSELH 6ENERAU O'ARAH 

CONSELH GENERALI D'ARAN 

CONSELH GENERAU D'ARAN 

Dorian Densmore després d'un pério-
de d'investigació, ja que desconeixien 
les zones perilloses i les condicions de 
la serralada. "No ha estât fácil, ja que 
vam fer un estudi previ l 'any passat. 
Vaig t robare l Canal i vaig ba ixar f insa 
la meitat, però amb piolet i grampons, 
per poder invest igar-ho i obteni r una 
mica més d ' in formació. Aques t any 
hem estât mirant fotos, pujant a ies 
muntanyes del f ron t per veure Testât 
del Canal i, com no, contrô lant molt 

l 'estat de neu, ja que una vegada dins 
d'aquest minúscul canal on en moits 
trams no entren els esquís, havíem de 
"destrepar" en un mix de neu i roca 
per poder seguir amb el descens sen-
se treure els esquís", va seguir Navar-
ro. "Va haver-hi moments de tensió i 
de por també, ja que el pendent és 
una cons tan t de 55^ -60^ f ins que 
s'acaba". Així, queda batejada aques-
ta serralada deis Andes en honor al 
municipi de la Val d'Aran, Les. 
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ESDEVENIMENTS 
3a edidó de I'Snowfest Pireneus 
La temporada d'hivern ja és aquí i per celebrar-ho, 
del 27 al 29 de novembre, la Val d'Aran serà l'es-
cenari de la tercera edició de I'Snowfest Pireneus, 
un esdeveniment dedlcat a tot tipus d'activitats 
relacionades amb la neu. Es podrá gaudir de de-
mostracions de diferents esports I també, d'actl-
vitats educatives, artistiques i gastronomiques. 
I ' Snowfest Pireneus també comptarà amb un 
espai firal, el Winter Expo, on s'exhibiran les pri-
meres marques mundials de roba de neu, amb 
novetats d'aquesta nova temporada. Es comptarà 
amb l'actuació musical del grup francés Kid Wise. 

NOVETATS 
Snowboard Show de Londres 
El Conselh Generau d'Aran 1 Baqueira Beret van 
participar, del S al 8 de novembre, a la fira Sk i and 
Snowboard Show que es va celebrar a Londres on 
es van presentar les novetats de la temporada i 
l'àmplia oferta d'activitats que es poden dur a 
terme a la vali. Baqueira Beret va exposar el seu 
creixement i els seus nous traçats. El punt de tro-
bada del certamen es va consolidar a Europa amb 
una gran oferta de propostes que es dirigeixe'n al 
sector i a tot el public, especialment a les families. 

COKSElMGENtRAU O'ARAN 

CDMPETICIÚ 

Vieiha acuii la Copa CEGVA de pat inatge 
El Palai de Géu de Víelha va acollir els dies7 i 8 de novembre una nova edició de la Copa C E G V A 
de patinatge artistic sobre gel, que suposava la primera prova puntuable per a la Lliga Catalana 
de Patinatge Artistic sobre gel de la temporada 2015-2016. Van participar-hi un total de 70 
patinadors deis clubs C E G V A de la Val d'Aran, del FC Barcelona, del nnuDCTirtñ u a c c d 
C E P A P de Catalunya-i de l'ACG d'Andorra. Els patinadors aranesos van ^^ liUMHbULIÜ VA bbK 
aconseguir podis en gairebé totes les categories establertes. S 'ha de ORGANITZADA PEI CLUB 
destacar la victoria de Marti Alonso, en la categoría Alevi. D'ESPDRTS DE GEL DE 

LA VAL D'ARAN I PER LA 
FEDERACIÚ CATALANA 
D'ESPQRTS D'HIVERN 

CICLISME 

^uben Gaseny acaoa la 
temporada a la Xina 
El ciclista aranès Ruben Caseny va tancar la temporada a la X ina on 
va participar al Tour deThaiu Lake amb una volta de nou dies (del 31 
d'octubre al 8 de novembre) i al Tour of Yancheng Coastal Wetlands (10 
i 11 de novembre), de dos dies. L'equíp de Caseny, S T A R T - M A S S I , es va 
presentar al Tour deThaiu Lake amb l'objectiu de millorar el resultat de 
2014 quan va aconseguir la tercera posició per equips. Però el ciclista 
va patir diverses caigudes i no va poder ocupar un bon Hoc. Al costat 
deCaseny hi van participar el lleidatà Marc Vilanova i l 'alacantiAxel 
Costa, que amb l'hongarès Zsolt Derm, el mexicà Ulisses Castillo 
i l'alemany Andreas Keuser, van completar l'equip. 

CONSELH QENERAU O'AR 

é <> 0 

Ac endonviaràs segur! 
Anóncia-te ena nòsta publicación 
Demana información en if73 2 4 8 0 0 4 
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«Milhorar 
era qualita 
educatiua e 
eth ob ec » 
Coma a arr íbat a èster ñau director 
der lESd 'Aran? 

Er anter ior director, Manel Serrabo-
na, deishèc era sua plaça entà èster 
i nspec to r ena Cata lonha Cent rau . 
Alavetz accepté eth rèpte d 'èster di-
rector. mès, en pr incipi eth mandat ei 
sonque per un an. Ei un pro jècte que 
con tunhe damb eth modèi qu' i auie-
enquiara, damb ua equipa d i rect iua 
que con tunhe e demor i qu 'era ex-
periéncia sigue prof i tosa entà to t i . 

Quini obioctius vos mercatz entad 
aguest nau cors escolar? 

Era qua l i t a l ei er ob jec l i u que mos 
mercam, pr 'amor que nosat i con tun-
ham un programa de quai i tat e mi lho-
ra contunhades, e enguan implemen-
tam un modèI d'exceiléncia, qu'encara 
ei en ua fasa iniciau e que la vo iem 
a m i a r a t è r m e . 

Quin papèr an es escambis d 'a lum-
nes? 

Ei un es t rument de besonh entà mil-
horar era fo rmac ion . Enguan auem 
hèt un escambi damb Vermont (EUA) 
e damb Quebèc (Canada) e auem 
prev is t i escambis damb Narbona e 
Luchon, e damb inst i tu ts ath cant de 
Saint Gaudens en lengua aranesa. 

JOSE M. RODRIGUEZ 
ENTREVISTA 
José Manue l Rodríguez, 
d i rec to r de th Ins t i t u t 
d 'Ensenhament Segondar i 
d 'Aran: "Pò r t i déjà 2 6 ans coma 
pro fessor ena Val. Sò ca tedra t i c 
de Dibo ish Tecnic e t anben e 
impa r t i t classes de Tecnolog ia . 
A r t enh i un cargue prov is ionau, 
mès damb to ta era v o l o n t a t 
de t ransméte r t o t a era mia 
exper iénc ia en aguest a i rau" . 

TÈXTEMANU MOGA 

Quin nivèu an es a lumnes aranesi 
enes proves des PAU? 

Pendent e th darrèr cors escolar, es 
proves d 'accès ara Un i ve rs i t ä t an 
anat força ben, pr 'amor que sonque 
un alumne non les superèc. Volem que 
cada an s igue milhor, e per aquerô 
auem decidit qu'enguan haram proves 
cada t r imesadèr en un orari semblât 
ath dera select iv i tat . 

- liiiiiii. I _ _ ^ 
ÁWARORDOÑEZ 

Coma a f e c t e era LOMCE ar INS 
d'Aran? 

E n 1 è r e 3 a u d e r a ESO, Religion e Cul-
tura e Valors Etics son avalorables e 
d iuèrses matér ies cambien de nòm. 
A th delà, en 3au dera ESO era matèria 
de matemat iques aumente ua ora. En 
Bachi l ierat i a interrelacion en d iuèr-
ses matér ies en cambi de matér ies de 
moda l i ta t per comunes. 

www.cudos-consul tors .com 

Jurídic • Latx>rtì • Rscal • Compttó)le • Assegurar>ces • Tràrìsit • Gestoría • Rrìques 

Raça Pau Casals, 6 pral. 
25600 BALAGUER 

T 9 7 3 4 5 05 55 F 9 7 3 4 5 08 09 

Passeig de Ronda, 57 tjaixos 
25006 LLEIDA 

T 9 7 3 28 28 18 F973 28 2 9 8 9 

Av. Maladeta, 19 t>aixos 
25530 VIELHA 

T 9 7 3 64 32 32 F 973 64 32 32 

mailto:aue@segre.com
http://www.cudos-consultors.com

