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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 MIJARAN 
973 640 018 
info@vielha-nnijaran.org 
'www.vielha-mijaran.org 

NAUTARAN 
973 644 030 
www.nautaran.org 

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

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

ARRES 
973 641 819 
www.arres.ddl.net 

BAUSEN 
973 647 024 
bausen.ddl.net 

CANEJAN 
973648160 
www.canejan.org 

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

VILAMÒS 
973 640 739 
www.vilamos.es 

SERVEIS MiDICS 
EMERGENCIES 
Espitau Val d'Aran (C/ Espitau 8, Vielha) 
CAP (C/ Espitau, s/n, Vielha) 
Dispensari Arties 
Dispensari Bossòst 
Dispensaris Les, Canejan, Bausen 
Dispensari Salardù 
Dispensari Arres 
Dispensari Es Bordes 

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 
Policia Nacional (Les): 973 648 014 
Centre d'allaus d'Aran: http://lauegi.conselharan.org/ 

FARMÀCfES 
Farmàcia Pala (Vielha) 973 642 585 
Farmacia 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 (Salardù) 973 644 225 

SEaURÉiif 

c ub 
AUÉ, periodic d'Aran, naix amb la voluntat d'esdevenir la 
pubiicació de referència de la Val d'Aran r 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 imatgè més suggeridora de la Val.d'Aran. La Val d'Aran ofereix als visitants i als mateixos 
aranesos estampes d'increì'ble bellesa. Per a donar-ne testimoni, en aquesta secció AUÉ voi recoliir 

AGENDA 
30 hores de Fútbol Sala 
20 121 DE JUNY. Una vintena d'equips de 
fútbol sala disputaran un torneig, els dies 
20 i 21 de juny, que ja s'ha convertit en 
tot un classic esportiu a la Val d'Aran: les 
30 hores de Fútbol Sala, una competició 
que té premis en metàMic i que facilita 
jugar amb equips de primera linia. 

» ñRRNO 
• Producto de máxima calidad • Flexibilidad y adaptacián en los horarios 
• Máxima rapidez en la entrega de su pedido • Teléfono 24h x 365d para hacer su pedido 
• Pago aceptado con tarjeta de crédito. 

www.aranoii.com - ¡nfo@aranoil.com - 24H Teléfono: 973 644 644 
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en cada edició una d'aquestes imatges, la més suggeridora d'entre les que 
ens facin arribar els nostres lectors a aquesta adreça: aue@segre.com. 

Festes de Sant Joan 
Crèma deth Taro a Arties i Crèma deth Haro, a Les 
U NIT DEL 23 DE JUNY, VIGÌLIA DE SANT JOAN. La vigilia de Sant Joan, i per celebrar 
e! solstici d'estiu, la Val d'Aran viu Ies festes del foc en dos punts molt determinats: Les i 
Arties. A la pirmera població, amb la Crèma deth Haro, I'avet que ha estât baixat del bosc 
I'any anterior 1 que s'ha assecat plantat a la plaça. A Arties se celebra la Crèma deth Taro, 
la mateixa cerimònia purificadora del foc. Aquí, quan el Taro cau al terra víctima del foc, 
és arrossegat per tot el pöble i persones de totes les edats salten per sobre. A Les, mentre 
crema l'Haro es ballen danses tradicionals, acompanyades també de música aranesa. 

Xarxa 
yaue aran 

Espíritu Viajera iEspirituviajera 
«Sin duda el @valdaran una de las mejores escapadas de 
naturaleza y senderismo #valdaran http://espirituv¡ajero. 
com/val-daran/» " 

2DH FutSal Vielha i30H_Vielha 
«Ven a jugar las @30H_V¡elha .El ganador jugará un 
amistoso contra un equipo LNFS entre otros premios! @ 
FutsaIRT» 

Maria Pau Gamez @hGlipa_pau 
«Dia d'ostiu ena primauera dera Val d'Aran» 

ARANaxperience iARANexparience 
«¿Con ganas de que tocar el cielo? Escápate a la Val 
d'Aran!!! Reserva en http://www.aranexperience.com» 

Consalh Generau Aran icDnseiiiaran 
t 

«Ajudes entás Estudiants Universitaris/es dera Val d'Aran 
entath Cors 2014/2015 
http://www.conselharan.org/ajudes-entas-estudiants-
universitarises-dera-val-daran-entath-cors-20142015/>> 

Aran Rural iaranrural 
«Quieres ver Vielha desde el mismo punto de vista.... 
acércate al Valle » 

Concerts de primavera 
20,27130 DE MAIG. L'Escola Musicau 
Val d'Aran celebra un cicle de concerts 
aquest maig. El dia 20, a la seu de I'es-
cola. El 27, la la Sala Era Audiovisuau 
de Vielha, i el 30, a Santa Maria de 
Mijaran hi haurà un concert de corals, 
la de I'escola i la de Collbató. 

®aLlQS 
nueva O prestaciones 

generación Qcalidad 
ife ventanas^ga^a^f^a 

todo incluido O ahorro 

carpintería 
m o b l l l o r i o 
c « r r Q m i * n t o i 
Qluf f l i r t lo M p v c 
r « v « i t i m i * n b o t 
p u e r t o s 
p o r q u t t . . . 

u i i u i i i . f u s t e r i Q p Q U Q S . c o m 

Av. Alcalde Calbeto, 2 
25530 Vielha 
T. 686 455 647 
M. 699 497 663 

C. Sant Sebastià, 8 
25520 El Pont de Suert 
T. 973 691 121 
IVI.686 455 647 
Distribuidor de: 
• F I N S T R A l 
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#CDnsBlh 
CDNVDCATÙRIA 

Subvencions culturáis, esport ives i socials 
Ei Conselh Generau d'Aran ha 
obert la convocatoria per a de-
manar subvencions de cara a I'any 
2015. Les sol-licituds es podrán 
presentar fins el proper 5 de juny. 
Els d iversos ambi ts , o b j e c t e 

d 'aquestes convocatòr ies , son els 
següents : Subvenc ions en l 'àrea 
de cu l tu ra i l lengua; subvenc ions 
en l 'àrea d 'espor ts i subvenc ions 
d i ve rses , c o m ara la concess ió 
d 'a judes i apo r tac ions é c o n o m i -

ques que entrega el Conselh Ge-
nerau d'Aran a les àrees de medi 
ambient , accio social, joventut , 
ensenyament i promoció turísti-
ca a la Val d'Aran. Es poden con-
sultar a la plana web del Conselh. 

El Conselh beca 
els esportistes 
mentre estudien 
APRDVA TAMBÉ, AMB ELS VDTS DE CDAI L'ABSTENCIÚ DE l'DPDSICiÚ, I 
ELS PRESSUPDSTDS DEL 2015, QUE ARRIBA ALS 27 MILIONS OTURDS 

TEXT: MANU MOGA 

L'últ ima sessió plenària del Conselh 
Generau d'Aran va aprovar, pe rTvo t s 
a favor de CDA i l 'abstenc ió d ' U A -
PSC i del PRAG, els pressupostos per 
a l 'any 2015 que arr iben ais 27 mil i -
ons d 'euros i que inclouen una nova 
ruta tur ís t ica, l 'ampl iac ió del refugi 
de l 'Art iga de Lin i la mil lora de l'àrea 
quirúrgica de l 'Hospital Val d'Aran. En 
el pressupost, t ambé s'hi inclou una 
part ida de 2 2 . 0 0 0 C per a les ajudes 
ais espor t is tes estud iants d'Aran. 
En paraules del v icesíndic d 'Aran i 
conse lhèrd 'Espor ts , Luís Carlos Me-
dina, "la concessió d 'a judes té com 
a ob jec t iu mot ivar la cont inu í ta t de 
la seva carrera esport iva albora que 
estudien per tal d 'aconseguir en ún 
fu tu r la categoría d 'espor t ls tes d 'al t 
nivell". En són benef lc iar is els joves 
aranesos d'ensenyaments obl lgator ls 
(ESO) o postob l iga tor is (Cicles fo r -
mat ius o estudis universi tar is), entre 

els 14 i 22 anys, i que siguin espor-
t is tes en act iu. Hi haurà una Beca A 
dotada amb 1 5 0 0 euros i una Beca B 
per valor de 7 5 0 euros. 

A i x í mate lx , el Conselh Generau 
d 'Aran, a t ravés de l 'Of ic ina de Jo-
ven tu t (que ajudarà en la t raml tac ió 
electrónica), donará suport a la convo-
catór ia de íes ajudes que concedeix la 
General i tat pels estud iants universi-
tar is de la Val d'Aran. L ' import màxim 
será de 2 . 0 0 0 euros 1 es concediran 
per la m o b i l i t a i , el desp lagamen t i 
a l lo t jament fora del te r r i to r i aranès. 

rr 

íons és el ¡ 
ovat per a 

La darrera sessió plenària del Conselh Generau 
va aprovar els pressupostos de l'any 2015 

w w w . c u d o s - c o n s u l t o r s . c o m 

Juridlc • Laboral - Fiscal • Comptable • Assegurances - TVânsIt • Gestoría • Finques 

Raça Pau Casals, ('> pr«l. 
2B&x> BALAGUER 

T 973 45 05 55 F 973 45 OB (><) 

Passelfl do Ronda, 57 («íIxoh 
2500f; LLEIDA 

T 973 28 2« 18 F 973 28 29 íi') 

Av. MalHdolíj, i n txiixo!^ 
25r,áOVIÉUIA 

T 97.'J «4 32.32 F 973 64 :'.2 32 
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L'ENERGIA ÉS EL QUE TU 
FAS AMB ELLA 

A ENDESA UTILITZEM LA NOSTRA INNOVANT 
PER FER-TE LA VIDA MÉS FÀCIL 

OIME - INFOENERGIA - MOBILITÄT ELÉCTRICA 
TELEGESTIÓ - CIUTATS INTELLIGENTS 

CREIEM EN L'ENERGIA D'AQUEST PAÍS 

endesii.com 
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ELECCIDNS 

Cinc candidatures a 
Consejil Generau 
Un total de cinc candidatures es presenten a les 
eleccions del proper 24 de maig per a elegir els 
représentants al Conselh Generau d'Aran. Car-
los Barrera, actual síndic, encapçala la llista de 
Convergéncia Democratica Aranesa (CDA-PNA); 
Paco Boya, anterior síndic, lidera la d'Unitat 
d'Aran (UA-PSC); Alexandra Roig està al capda-
vant de la candidatura del Partit Popular d'Aran; 
Jose Antonio Bruna figura en primer lloc del Partit 
Renovador d'Arties e Garòs (PRAG) i Imma May-
mús opta a sindica amb Corròp per Aran. 

CULTURA 

Estudiants francesos 
visiten la Val d'Aran 
Alumnes deis instituts francesos de la Isla de Baix 
Saint-Gaudens i Lombers han visitât el Conselh 
Generau d'Aran per conèixer la llengua i la cultura 
de la Val d'Aran. El cap de Cultura, Patrimoni 
i Política Lingüística d'Aran, Jèp de Montoya, 
va pronunciar una conferènza sobre la historia, 
Identität i singularitat aranesa. Van visitar tam-
bé eis vestigis prehistòrics de Beret i les es-
glésies de Bagergtie, Unha, Gessa i Arties. 

i t t p : / / w w w . c o n s e l h a r a n . o r g 

La ventada del passat 4 de maig va 
causar greus destrosses ais boscos i 
en diverses instai-iacions ramaderes, 
entre aitres indrets. La ventada, amb 
ratxes superiors ais 90 l<m/h, va dei-
xar arbres arrencats a la carretera dei 
Portilhon, una ñau de bestiar a Arres 
va quedar pràcticament desfeta i una 
aitra va perdre mitja teuiada, sense 
haver de lamentar cap víctima: 
Ei síndic d'Aran, Garios Barrera, ei 
conselhèr d'Agricuitura, Ramaderia 
i Medi Natural d'Aran, José E. Arró, i 
tècnics-dei Conseih Generau d'Aran 

es van despiagarfins a Íes zones afec-
tades per avaluar eis danys. Dúrant la 
matinada del 4 ai 5 es va treballar en 
ia neteja de la carretera del Portilhon 
(N-141) per tai de poder restablir la 
circuiació ai més aviat possible. Des 
del km. 0,35 fins ei km. 8 es va donar 
pas aiternatiü ais vehicles. 
La ventada recorda ia que va passar 
ei darrer cap de setmana de febrer del 
2010, quan ratxes de fins a 176 quiió-
metres per hora van deixar centenars 
d'arbres arrencats a la Val d'Aran I 
van fer tancar el coil d'Eth Portilhon. 

El síndic d'Aran, 
Carlos Barrera, 
va supervisar 
personalment 
eis danys de la 
ventada 

îsïiiîii — 
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Vos convidam a participar 
eth dia 24 de mai tà hèr pais 

Confia en 

X 

aranesisme 
Partit Nacionalîste'Aranés 

Aran, èm era força 
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#V ie lha 
TEXT: ALVAR ORDÓÑEZ 

Més diners per a més inversions 
EL PLE DE L'AJUNTAMENT DE VIELHA APRDVA UNA MDDIFICACIÙ DE CRÉDIT PER UN TDTAL DE 780.000 EUROS 

El Pie de r A j u n t a m e n t de V ie iha 
ha aprovat amb els vots a favor de 
Conve rgénc ia D e m o c r a t i c a A r a -
nesa-Par t i t Nac iona l i s ta Aranès i 
Part i t Popular, i l 'abstenció de Uni tat 
d'Aran-PSC, la modif icació de crédit 
per un import to ta l de 779.775 euros 
que es f inançarà amb el romanent de 
tresoreria per a despeses generals. 
Aquest nou pressupost compta amb 
suplements de crédit (amb increment 
economic) i c réd i ts ex t raord inar is 
(noves propostes de cons ignadó no 
previstes). Entre els primers desta-
ca el manteniment de vials públics i 
serveis bàsics que es taxen en més 
de 2 0 0 . 0 0 0 euros i que inclou entre 
altres accions, l 'adequació del pàr-
quing públic de Vieiha. 
Cal destacar que les inversions que es 
realitzaran en aquesta zona, com son 
la connexió entre l 'avinguda principal 
i dos carrers adjacents, la convert irán 

en un espai verd 

El Pie de l'Ajuntament de VIelha-Mijaran que va 
aprovar una modificació de crédit al pressupost 

EL PATI DE 
L'ESCDLAGARDNA 
SERA DEL TDT 
REMODELAT AMe 
UNAiNVERSID DE 
3E.DDD EUROS 

I de passeig al 
centre de la loca-
l i tat. A ix imate ix , 
es recu l ien d i -
verses ac tuac i -
ons d 'e f ic iénc ia 
energèt ica i una 
série de subven-' 

TRADICIONS 
Per Sant Pônç, pastissos, licors i confitures 

El dia 11 de maig es va celebrar la 24 ena edició de Sant 
Pônç a la sala Era Audiovisuau de Vlelha. Més de 2 0 
persones van oferir algun pastis, licor o confitura. Un jurat 

va decidir quin era el miller pastis, el més original, el millor 
licor, la millor confitura i també el millor 'cupcake'. 

ELECCiONS 
Débat electoral a Lleida Televisió 

L'11 de maig Lleida Televisió va celebrar un débat 
amb els candidats a les municipals del 24 de maig 
de les formacions amb representació a l'Ajuntament 
de Vieiha: Àlex Moga (CDA-PNA), Juan A. Serrano 
(UA-PSC-CP) i joaquin Alexandre (PP d'Aran). 

8 malg2DIS AIIÉ 



El projette de remodelació del pati de l'Escola 
Carona, on s'invertiran 36.000 euros www.vielha-mi jaran.org 

\ 

lA 

Llum per Sta. Maria 
L'ajuntament de Vielha e Mijaran 
ha encarregat un enllumenat per 
a ressaltar les runes de l'ermita de 
Sta. Maria de Mijaran, ensorrada 
a la Guerra Civil. Ho farà amb un 
tractament de Hum rasant als murs 
que aportará més relleu a la pedra. 
El pressupost és de 2 5 . 0 0 0 euros. 

cions als pobles de Betren i Vi lac per 
escometre inversions de carácter es-
t fa tèg ic . 
Tots els grups pol i t ics s 'han fé l ic i tâ t 
per deixar el deute del cons is to r i a 
0 € en tan sol 3 exercic is. De ixant 
enrere, ha des taca t l 'a lca lde, À lex 
Moga, "e tapes negres i f osques de 
l 'A j un tamen t en el passat " . A més, 
el cons is to r i ha in ic ia t un p ro jec te 
de remodelació est ructura l dels seus 
edif ic is. La pr imera fase será la seva 
of ic ina tècnica amb una inversió ini-
cial de 5 0 . 0 0 0 euros. 

Per un al t re costat , l 'A jun tament 
•de Vielha e IMijaran ha présentât el 
p ro jec te per a la renovació integrai 
del pati de l 'Escola Garona. Aques ta • 
reforma comptarà amb una subvenció 
de la General i tat de 1 0 . 0 0 0 € i el pro-
pi consis tor i es sumará a la inversió 
apor tan t un to ta l de 2 6 . 4 5 9 euros. 

L'ALCALDE RESPDN 
Ara és el moment 
Ara és el moment de Vielha e Mijaran. És 
el moment de deixar enrere el passat i amb 
eis exits aconseguits en el present mirar, 
les oportunitats que tenim de cara al futur. 
Tenim Ajuntament, tenim ciutadania, tenim 
empresariat i emprenedors i tenim xarxa 
social i associativa. En aquests quatre 
anys hem entés que si anem tots junts, res 
ens impedeix ser optimistes per afrontar 
amb ¡Musió el que tenim per endavant. 
Ara és el moment de defensar els pobles 
del municipi, de defensar les EMD's 
del municipi i als alcaides pedanis 
del municipi. La seva tasca és vital i 
importantissima i estem davant d'una 
amenaça evident per a totes elles. 
Aquests quatre anys hem augmenta i el 
2 5 % dels recursos a totes les EMO, 
per primera vegada l 'ajuntament / . 
ha donat f inançament a totes per j 
a fer inversions i hem destinât-
molts més recursos per al 
manteniment, neteja i jardinería 
dels pobles. Per a mi, eis 
pobles són claus per a Vielha e 
Mijaran. En certa manera, surto 
deis pobles i això em dona 
un plus d'exigència més. Hi 
estic compromès. Per tant, 
ara és el moment de Vielha 
e Mijaran, hem començat 
a retornar la dignitat a la 
ciutadania de pertànyer a la 
capital d'un País, de l'Aran 
i això em brinda IMusió per 
continuar servint al pöble i 
a les persones amb l'objectiu de 
transformar. 

ALEX MOGA VIDAL 
ALCALDE DE VIELHA 
E MIJARAN 

Nou Classe V. 
Clase V 200d Compacta 

Entrada: 10.074,21 € TIN 5,75% 

Quota Final: 21.352,04 € * * TAE7,19% 299 € al mes en 36 quotes 

C o n s u m c e . .ta:.-:,"-
(combinat»: IS" - ».r.U? --s.-̂ -
so: veMcIe, re fc-ir ca-ìc--c.h. c'c-::, 
vehicles.* Ext-rrçle cc r..-.-;-- - n - : - : • ;: : • = 
i tran.sport ir-dösoi, 0c<c€̂ ? v>: . ô • 
Bciv Fin.rn-icisi Sofv-ices ti C., •. 
sf,t(\3!s I -.c'-̂ cies • ¿1 /CS 

!rnpo:ì tCtS: .-¡CCvt 1 P*..;. 
•n3rCisiNttâîs-vi• ^¡5dv'nera: \ 
conìrcĉ ij. àô ui:,- i:: -̂ ânì I5 dì̂ '-'V? C 
Tiàxin-. ¡2̂ .1X0 € .J'X/Xiiper 2 ijnùi'ì ; 

( ^ j Mercedes-Benz 
The be.st or notliing. 

NAYPER MOTOR, S.A. Concesionario Oficial Mercedes-Benz. Otra. N-ll, l<m. 458,5. Tel.: 973 28 02 20. 25194 LLEIDA. www.nayper.mercedes-benz.es 
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#Naut Aran 
www.nautaran.org 

El Parador d'Arties torna 
a obrir aquest 25 de maig 
DESPRÉS D'ESTAR 4D DIES TANCAT, EN APLICACIÚ DE L'EXPEDIENT DE 
REGDLACIÛ D'DCDPACIÚ (ERD) PACTAT AMB ELS SINDICAIS EL 2DI3 

TEXTÁLVARORDÓÑEZ 

El proper dil luns 25 de maig el Para-
dor d'Art ies tornará a obrir les seves 
portes al públic després d'estar 4 0 
dies tancat des de la f inal i tzació de 
temporada d 'h ivern. Inicia, així, la 
temporada d'estiu després d'aquesta 
interrupció parcial de l 'act ivi tat, que 
ve donada per l 'expedient de regula-
ció d'ocupació (ERO) que es va pactar 
amb els sindicats el gener de 2013 i 
que afecta AO t rebal ladors del Pa-

rador d'Art ies. L'ERO de Paradores, 
dérivât de la molt delicada si tuació 
econòmica i f inancera d'aquesta em-
presa estatal pública, s'aplica també a 
a l t resv in testab l iments de to t l 'Estat, 
i f ins i t o t en alguns la paral i tzació 
d 'act iv i tat dura f ins a tres mesos. A 
Art ies (i també ais paradors de Viel-
ha i de la Seu d'Urgel l) es va pactar 
tancar només durant el pen'ode de 
vacances de 4 0 dies. 

Entrada al Parador d'Arties, que tornará a 
obrir portes el proper dilluns 25 de maig 

TRADICIONS 

Salardú reviu 
a festa de la 

Santa Creu 
Les festes de Salardú d'enguany 
han estât ben concorregudes. El 
3 de maig va ser l'epicentre de 
les festes de la Santa Creu, amb 
la reunió de creus de terme dels 
diversos pobles de Pujólo, on ar-
ribaven a la missa per a més tard 
ser beneïdes fins el proper any. 
Tot seguit a la missa es tradicio-
nal la dansa "Eth Balhano", el ball 
que va ser récupérât pel munici-
pi el 1996 . A la cerimònia hi era 
present el síndic Carlos Barrera. 

Â 
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Aposta per potenciar 
el turismo i el corner^ 
PUNT D'INFDRMACIÓ ISENYALITZACIÓ DE RUTES PROTECTORES 

TEXT: ALVAR ORDONEZ 

L'Ajuntament de Bossòst farà una 
aposta decidida per potenciar el tu-
risnìe i el comerg amb la remodelació 
del seu punt d'informació turistica 
i la senyalització de l'eix comercial 
i les rutes protectores al voltant de 
les ermites i l'església romànica de 
Santa Maria de la Purificació. Així 
ho ha anunciat el tinent d'alcalde i 
regidor de Turisme i Corner^, Amador 
Marqués, segons el qual en aquest 
2015 es durà a terme una reforma 
integral de l'edifici on s'ubica avui 
l'oficina i l'antiga seu de correus per 
transformar-lo en un punt d'acollida 
municipal i informado turística, amb 
una inversió de 75.000 euros. 

2DI5 
Enguany s'habilitarà un punt 

informació turística 

L 'AJUNTAMENT R E S P D N 
Reactivar la economía 
Uno de los retos más urgentes 
es sin duda, el de la reactivación 
económica, después de vivir años 
duros y difíciles. En nuestro caso, 
esta situación ha sido acusada 
porque en poco tiempo se han 
cerrado empresas y actividades 
que daban vida al Baish Aran. 
Por eso, ahora debemos ser más 
ingeniosos en buscar nuevas 
estrategias de promoción y 
desarrollo económico para saber 
aprovechar la rica oferta turística, 
lúdica, familiar, saludable y cultural 
que acogemos entre los municipios 
de Bossost, Les, Canejan y Bausen. 
Aquí gozamos de atractivos 
como Aran Park, con un enorme 
potencial, de más de 30.000 visitas 
en su primer año. Para ello, és 
fundamental volver a convocar la 
comisión de seguimiento, inactiva 
tras la apertura del parque. El 
Ayuntamiento de Bossost ha 

AMADOR 
MARQUÉS 
TINENT 
D'ALCALDE 
DE B0SSÒST 

•limimi i 
Bñ 
¡§i¡ 

empezado un plan propio con la 
remodelación de los espacios 
públicos y también de su oficina 
de turismo y la señalización de los 
rincones más interesantes y bellos. 

RARAN 
PETH CAMBI. POR EL CAMBIO. PEL CANV 
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La Shasclada deth Haro obre Sant Joan 
ELS HDMES DE PDBLE BAIXEN UN TRONC D'AVET DEL BDSC. DUE SERÀ PLANTAT ('QUILHAT') DESPRÊS DE 
LA CREMA, PER SANT JOAN. DEL DUE J A VA SER TALLATl'QUILHAT' LA PRIMAVERA DE L'ANY PASSAT 

2 2 
de juny, es crema l'Haro que es va 

baixar i plantar l'any anterior 

TEXT: MANU MOGA 

El passai 9 de maig es va celebrar al 
municipi de Les la recuperada festa de 
la Shasclada deth Haro, que serveix 
per començar a preparar les festes 
majors del pöble que t indran Hoc per 
Sant Joan, el 24 de juny. Aquesta jor-
nada fest iva consisteix en la bäixada 
al nud i urbà, per part dels homes del 
pöble, d'un tronc d'avet que s'ha taiat 
al bosc. A primera hora de la tarda un 
nombrós grup de veins e! porten des 
de la zona del pare de bombers fins a 
la Plaça deth Maro. La Shasclada con-
sisteix a obrir el t ronc a cop de pica 
(shasclà-lo) per clavar-li eis cunys de 
fusta que permetran que l'aire l'asse-
qui i sigui de mil lor cremar l'any se-
güent. A la Plaça deth Maro esperará 
preparai per ser 'Quilhat' (plantat) per 
Sant Pere (29 de juny), uns dies més 

tard de la 'Quema' del t ronc que es va 
baixar, 'shasclar' i 'qui lhar' l 'any an-
terior, la vigil ia de Sant Joan. Al llarg 
del recorregut pels carrers, la gent 
va por tant el t ronc al so que marca 
la xaranga, amb balls i molta gresca. 
La festa de la Shasclada deth Maro 
encara no té una vintena d'anys, però 
cada any aconsegueix que s'hi apropi 
més gent arribada de diferents indrets 
de la Val d'Aran. La festa la completa 
una exhibició de balls aranesos per 
part de la colla Es Corbiihuèrs de Les 
com a reclam de tradic ió cultural. 
La festa va cont inuar de nit amb un 
sopar, seguit d'un acte d'agermana-
ment cultural, com va ser el tal ler de 
balls tradicionais d'Euskadi, ofer t pel 
grup Erdizka Laueten a la mateixa 
Plaça deth Maro. 

29 
de jLiny, Sant Pere, es planta 

I Haro tallat aqiiest 9 de maig 

DBRES 

Mil lora l'accès a 
'ermita de Sant Blas 

L'ajuntament de Les està fent obres al carrer que 
connecta la zona de Saviela amb l'ermita de Sant 
Bias. S'està procedint a la coMocació,de maons 
enllambordats en diverses trams del cami. Aixi 
mateix, també s'està instal-lant una nova canal 
de recollida d'aigues pluvials. 
D'aquesta manera, s'aconse-
gueix millorar l'accès a una 
de les zones d'interés turistic 
més important dei municipi 
de Les corn és l 'ermita de 
Sant Bias, que cada any rep la 
visita de molts turistes, tant 
espanyols corn especialment 
francesos, aprofitant la pro-
mixitat de la frontera. 

ÉStJNQELS 
PUNIS TURÍSTICS 
MÉSIMPORTANTS 
DEL MUNICIPI,! 
ÂTREUTURISME 
TÄNTESPANYOL 
CDM FRANCÉS 

SERVEIS 

" e c n o l o g i a L E D 
estalviar amb la 
L'Ajuntament de Les ha re-
alitzat durant les ultimes 
setmanes diverses obres 
d'adeqüacio de l'enllume-
nat dels carrers del pöble. 
Concretament, ha posât 
nova il-luminació al pàr-
quing de Sant Cristobal i 
al Passeig dera Longuera. 
En aquests indrets s'han 
instal-lat nous fanais amb equips de tecnologia 
LED. Aquesta mesura suposa l'aplicació d'un pia 
d'estaivi energètic per tractar d'optimitzar despe-
ses i minorar el consum del sistema d'il-luminació 
del pöble, aconseguint de pas una millora de la 
il-luminació en aquests punts de la localitat. 

A j u n t a m e n t 
d e 
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ES DESPARIÈRS CEljlTRES 

Un contunhat d'actuacions artistiques damb 
es alumnes mès petiti detli pais 

TEXTE: MANU MOGA 

Era sala d'actes dera Escòla Garona 
de Vielha siguec eth lòc escueihut 
entà celebrar eth 12 de mai era 8au 
edición deth Hestivau deTeat re ena 
Escola. Aguesta iniciativa deth Con-
selh Generau d'Aran en collaboracion 
damb es desparièrs centres ZER dera 
Val dA ran e es escoles Garona de Vi-
elha, Sant Roc de Bossòst e Alejandro. 
Casona de Les, tornee a amassar un 
con tunha t d 'ac tuac ions ar t is t iques 
damb es a lumnes mès pe t i t i de th 
pais. Apruprètz ua ueitant ia de mai-

natges de primària participèren en to t 
intepretar desparières òbres teatraus 
pendent to t eth mait in. Petites pèces 
qu'amièren a tèrme deuant des pairs, 
pair-sénhers e companhs d'escòla.Tot 
açô dir igit per Manuela Ané. Cada es-
tudi aufric ua representacion ena que 
se i podien ve i r temat iquesde to t t i pe . 
Per exemple, es alumnes de Gessa e 
Es Bordes intepretèren "Eth cemen-
tèri des libres desbrembadi". Es alum-
nes de Les, era òbra "Er arrat Pérez" u 
es alumnes de Bossòst, era òbra "Era 

rateta qu'escampaue era escaleta". 
A th delà, tanben i auec d'autes actu-
acions. Es alumnes de 4au d'ESO der 
Ins t i tu t d 'Aran in terpretèren pèces 
musicaus e de dança, damb despa-
rièrs estruments musicaus coma eth 
x i lo fón e cançons damb piano dera 
man deth profesor Pau Correa, atau 
coma era interpretación der imne dera 
Val d 'Aran, M o n t a n h e s Araneses, 
damb f laüta e teclat. A tau madeish, 
i auec lòc entà diuèrsi balhs aranesi: 
Era Giga e eth Cadrilh. 

Força eth trebalh 
"Cau avalorar fôrça eth trebalh 
realizat pes mainatges, atau coma 
pes professors e es pairs des 
alumnes, pera sua implicación entà 
qu'aguest hestivau contunhe daitib 
bona salut", comente eth cap de 
Cultura e Patrimòni deth Conselh 
Generau d'Aran, Jèp de Montoya. 

Cal le M o l i n o , 1 4 - 2 5 5 9 9 Val D ' A r a n - L Ie ida 
te l . : 9 7 3 6 4 5 2 31 - m ó v i l : 6 0 9 4 2 1 7 1 2 
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Nou podis oer al CEGVA 
El Club d'Espòrts de Gèu Val d'Aran va aconseguir 9 podis a 
la Copa Internacional Ciutat de Barcelona, disputada de l ' I 
al 3 de maig a la pista de gel del FC Barcelona. A la competi-
ció Internacional Open, puntuable per a la Lliga Catalana de 
Patinatge Art ist ic 2014-2015, van obtenir podi Iria España, 
Claudia Capdevila, Júlia Feixa, Jara Beso, Mart í Alonso, Alba 
Sastrada, Naia España, Ares Capdevila i Leire España. 

ESPDRTSD'HIVERN 

ais Volentar is 
La Federació Catalana d'Esports d'HIvern (FCEH) celebrará el 
dia 3 de juny l'acte de Iliurament de premis de la temporada 
2014-15 que t indrà Hoc al Museu Olimpie de Barcelona. Es 
farà un reconeixement al Club d'Esqui Val d'Aran (CEVA), que 
celebra el seu 50è aniversari. Durant l'acte es premiará els 
clubs que han obt ingut els millors résultats en les Lligues Ca-
talanes, entre els quais h! ha el Club Aranés d'Espòrts d'Iuèrn 
(CAEI) - 1r classificat de la Lliga Infantils. El reconeixement 
als valors de l'esport sera per a l'Associacion de Volentaris Val 
d'Aran, que sera guardonada amb el III Premi CoMaborador i 
Esport Pitu Figueras 2015 a iniciativa de la Junta de la FCEH. 

Compte enrere per a les 
30 hores de Fútbol Sala 
ELS PRDPERS 20121 DE JUNY ES DISPUTARÁ UN TURNEIG OUE 
PERMET ALS GUANYADDRS JUGAR AMB ELS MILLURS EDUIPS 

TEXT: ALVAR ORDÓÑEZ 

La VIN edición de les 30 hores de 
-Fútbol Sala de Vielha ha iniciat el 
seu compte enrere amb-el periode 

• d'inscripcions que està obert des del 
passat 4 de maig fins el proper? de' 
juny. El 20 i 21 de juny, un màxim de 
vint equips disputaran aquest torneig 
que cada any suma més participants. 
Lestructura compta amb una fase ini-
cial de quatre grups amb cinc equips 
cadascun, per arribar més tard a fer 
eliminatôries fins a la gran final. 
Un dels atractius d'aquesta competi-
ció (a més del 1500€ de premi per al 
primer classificat, i 750€ per afsegon) 

és l'opció de poder disputar un partit 
amistòs contra un equip de la Lliga 
Nacional de Fútbol Sala (LNFS) al 
mes d'agost en el cas de guanyar les 
30 hores. Els guanyadors de 1' edició 
del 2013, per exemple, van poder ju-
gar contra l'Inter Movistar, considérât 
el mlllor equip del món. 
Conjunts de la Val d'Aran, Catalu-
nya i, fins i tot, de diversos indrets 
de França, han disfrutat d'alguna de 
les edicions passades. Les 30 hores 
de Fútbol Sala disposa de la coMa-
boració de l'Ajuntament de Vielha e 
Mijaran, entre d'altres patrocinadors. 

14 

lAprovaràs ràpid, conduìràs segur! 
Vielha e Mijaran • Ctra. Gaussanch, 4 

25530 (Lleida) • T:619 060 731 

ESTERRI D'ÀNEU • TREMP • SORT • 
LA POBLA DE SEGUR • BALAGUER • LLEIDA • 

PONT DE SUERT • FRAGA • BARCELONA • BENASQUE 

www.autoescolapallars.com 
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Concessionària dera recuelhuda de 
lordères dera Val d 'Aron 

comprometudo domb ero qualitot ambientou deth pa 
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MOTORS 

«br arañes a 
estât era mia 
illusion» 
Quiñi sentiments li desvelhèc er 
autrejament dera Creu de Sant Jor-
di en 2012? M'estonèc força aguest 
reconeishement per part dera Gene-
ralität de Catalonha, pr'amor que n'i 
a d'auti qu'ac meriten mès que jo. E 
t rebalhat pendent força ans en t o t 
promòir er aranés, era mia lengua, e 
que Tamii tostemp en cor, e ath delà, 
sò pian capinaut d'emplegar-la. Arre-
graïsqui aguest guerdon e, sustot , 
que valoren er esfôrç realizat per jo 
e per força gent que trebalham peth 
desvolopament der aranés ena forma 
e enes miéis que siguen. 

Coma comencèc a trebaìhar pera 
normalización der aranés? Pendent 
era t rans ic ión, enes ans setanta, 
damb Nossen Caseny decidirem de 
her era missa en aranés, damb era 
di f icul tat de qu'encara non i auie ua 
gramatica oficiau. Ath delà, quan era 
secretan deth Musèu Etnologie, en an 
1977, t reiguérem era revista Tèrra e 
comencèrem a hèrserades literàries, 
damb escr i ts en aranés. En to tau 
hèrem tres serades. 

Coma pense qu'a evolucionat er 
aranés des d 'a lavetz?Des d 'un 
prumèr moment jo è emplegat era 
naua normat izac ion. En an 1991, 
dempús d'auer estât dehòra pendent 
uns ans, torné tara Val d'Aran e er 
aranés déjà ère immergit ena escòla. 
En aguest sens, eau arregraïr er es-
fôrç de força professors qu'ajudèren 
a normal izar er usatge der aranés. 

JUSEP AMIELL 
ENTREVISTA TËXTE: MANU MOGA 

Mossen Jusèp Amiell: un 
capelhan plan capinaut d'èster 
aranés. Des de tostemp è 
estimât era mia tèrra, era sua 
istòria e era sua cultura. Era 
mia lengua a estât era mia 
illusion e en era e trebalhat 
damb d'autes personés. Ath 
delà, coma capelhan e persutat 
en qu'ena glèisa se parlesse 
e se cantasse en aranés, e en 
tot revirar es libres qu'èren de 
besonh ara nòsta lengua." 

Pogui dider, per tant, qu'era escòla a 
sauvat ar aranés, ei eth nin dera sua 
subervivença. 

Quines son es sues creations li-
teràr ies mès importantes?Coma 
capelhan m'è in teressai plan pera 
cul tura aranesa, e sustot en airau 
religiós, a òn e pogut despiegar era 
mia l i teratura en aranés. Sustot me 
senti capinaut d'auer revirat eth Nau 
Testament hè pòqui ans, junh damb 
d'autes òbres de hè mès temps coma 
es lectures des misses (hèstes mès 
importantes, romieuatges, missau 
d'autar, eca). • 

Quina salut a actuaments er aranés 
ena Val d'Aran? Er aranés se manten 
viu, se parle, e sustot cau soslinhar 
era importancia de qu'era gent que 
ven de dehóra la vo lgue apréner. 
Coma didia, era escola a un papér 
primordiau. Es aranesi tanben-an era 
volontat de parlar-lo, e cada viatge a 
d'anar a mes. S'es aranesi valoram era 
nósta lengua e éni f idéus ara nósta 
ident i tat , er aranés se mantierá en 
temps. Es administracions publiques 
e era educación son airaus ciau entá 
potenciar e fomentar er emplee der 
aranés. Sonque manque arribar a es-
tener-lo en carrér. 

Ajuntament 
de Bossòst 
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