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SERVEIS 
CONSELH GENERAU D'ARAN 

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

AJUNTAMENTS 

VIELHA E MIJARAN ARRES 
973 640 018 973 641 819 
info@vtelha-mijaran.org www.arres.ddl.net 
www.vielha-mijaran.org BAUSEN 
NAUTARAN 973 647 024 
973 644 030 bausen.ddl.net 
www.nautaran.org CANEJAN 
BOSSÒST 973 648160 
973 648 157 www.canejan.org 

www.bossost.es/wvm ES BÒRDES 
ajuntament@bossost.org 973 640 939 

LES www.bordes.ddl.net 

973 648 007 VILAMÒS 
vmw.les.es 973 640739 
info@les.es www.vilamos.es 

SERVEIS MÈDICS 

EMERGÈNCIES 112 
Espitau Val d'Aran (C/ Espitau 8, Vieiha) 973 640 004 
CAP (C/ Espitau, s/n, VIeIha) 973 643 140 
Dispensari Arties 973 642 847 
Dispensari Bossòst 973 648 211 
Dispensaris Les, Canejan, Bausen 973 648 229 
Dispensari Saiardú 973 645 818 
Dispensari Arres 973 642 694 
Dispensari Es Bordes 973 642 039 

FARMÀCIES 

Farmàcia Palà (Vieiha) 973 642 585 
Farmàcia Català (VIeIha) 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 

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

C UD 
AUÉ, periodic d'Aran, naix amb la voluntat d'esdevenir la 
publicacló de referènda de la Val d'Aran i el punt de trobada 
dels habitants 1 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 ais mateixos arane-
sos estampes d'increïble beliesa. Guillem Casanova ens ha enviât aquesta instantánea presa durant 

AGENDA 
Era Mongetada 
DEL 30 D'OCTUBRE A L'1 DE NOVEMBRE. 
Bossòst, Garòs i Vieiha açoiliran la 4a 
edició de l'Era Mongetada amb diferents 
propostes en què la mongeta serà la pro-
tagonista. L'organització està ultimant els 
actes entre els quais destaquen el sopar 
solidari en benefici del Casal dels Infants. 

• «wruHí 

tJ- ^ ñ R ñ N O 
Producto do máxima calidad • Flexibilidad y adaptación en los horarios 
Máxima rapidez en la entrega de su pedido • Teléfono 24li x 365d para hacer su pedido 
Pago aceptado con taijeta de crédito. 

www.aranoil.com - ¡nfo@aranoll.com - 24H Teléfono: 973 644 644 
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It 
l'Ultra Trail del passat mes d'agost. Envia la teva fotografia d'un paisatge de 
la Val d'Aran a l'adre^a: aue@segre.com i la publicarem en aquesta secció. 

Fires ramaderes 
Bossdst, Les, Salardú i Vielha 
DEL 5 AL 8 D'OCTUBRE. Bossost obrirà el proper 5 d'octubre les fires ramaderes de 
la Val d'Aran, aparador d'animals de muntanya, sobretot caballs, així com de productes 
artesans del territori com a reclam per ais veins I veines i també per ais visitants, alguns 
precedents de França. Una desena de ramaders participaran en aquest certamen. La fira 
es repetirá el dia següent a Les, el dia 7 d'octubre a Salardú i el 8 a Vielha. Aquests.ajun-
taments, amb la coMaboració del Conselh Generau, organitzen cada any aquest esdeveni-
ment, que ja s'ha convertit en un referent i que es va movent pels diferents nuclis. 

Xarxa 
@aue_aran 

ClubExcur.VilalleriCEVilailer 

«Excepcional entorn en l 'excursió d'ahir al Circ de Colomers 

(Val d '#Aran) (#P inneus)» . 

Bombers. Generalitat übambBrscat 

«#PompiersdAran rescaten un home de 5 8 anys en un pare 

de fauna de #Bossos t . L'han por tâ t a l 'Espi tau Val d'Aran 

amb t raumat isme al cap». 

*..CaRMe iCarmeMusquera 

«Re laxa la val d'Aran!!». 

NWPD inwpowderdays 

«La Val d 'Aran espectacular como siempre en cualquier 

época del año!». 

Noticias SabarSDB isaborBDO 

«Gas Natural Penosa llega a Bossost con un inversión de 

5 0 0 . 0 0 0 euros». 

Era Mongetada ^eramongetada 

«#EraMonge tada2015 Fechas del 3 0 de Octubre al 1 de 

Noviembre. #Garôs #Bossôs t #Vie lha !! 4 Edición». 

SEGREcom iSEGREcom 

«El II Country Rock Festival de Salardú, amb segell 

internacional». 

Montse Bresolí imbresol i 

«Tanco els ulls i no se sí sóc a #Salardú o a #Nashvi l le 

#count ry fes t iva l amb ©l lu lsbu #valdaran». 

5a Vertical Aran 
4 D'OCTUBRE. La cinquena edició de la 
Vertical Aran, carrera que surt de Vielha 
cap a la muntanya del Montcorbison, 
amb un recorregut de poc més de 5 
qullbmetres tindra Hoc el diumenge 4 
d'octubre. Els interessats ja poden 
inscriure-s'hi al bar Ribaeta. 

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

Juridic • Laboral • iñscal • Comptatile • Assegurar>c8s • Tràrìsit • Gestoría • Finques 

Plaça Pau Casais. 6 pral. 
25600 BALAGUER 

T 9 7 3 45 05 55 F 9 7 3 4 5 0 8 0 9 

Passeig de RcxxJa, 57 baixos 
26006 LLBDA 

T 9 7 3 28 2 8 1 8 F 973 28 2 9 8 9 

Av. Maladeta, 19 baixos 
25530 VIELHA 

T 9 7 3 64 32 32 F 973 64 32 32 
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tfConselh 
Barrera defensarà la Liei 
d'Aran al Constitucional 
L'ESTAT VA IMPUGNAR-LA PERQUÉ QÜESTIDNA EL DRET A DECIDIR DEL PDBLE ARANÈSI L'ÚS PREFERENT 
DE LA LLENGUA DCCITANA EN L'ADMINISTRACIÚ, AIXÍ CDM LA CONSULTA PREVISTA PER APRDVAR LA LLEI 

I m a t g e d ' a r x i u de l S ind ic d 'A ran 
d e l passa t m e s d e j u n y . 

MICOLOGIA 

_a gastronomia, noveta 
de les Jornades del Bolet 
El Conselh Generau d'Aran i la Societat Catalana de 
Micologia lian organitzat del 15 al 2 0 de setembre la 
novena edició de les Jornades Micològiques de la Val 
d'Aran amb cursos, xerrades, sortides al camp i acti-
vitats per als més petits. La novetat d'aquest any va 
ser la celebrado durant la nit del 15 de setembre, d'un 
pintxo-pote preparat especialment per a l'ocasió amb la 
degustació de diferents tapes a partir deis bolets. També 
es va recordar la regulado especial per a la recollida 
dels bolets a la Val d'Aran que va entrar en vigor fa dos 
anys, a causa de l'explotació massiva d'aquests fongs. 

TEXT: MANU MOGA 

El Síndic d'Aran, Carlos Barrera, i el 
de l ega i del depa r tamen t de Gover -
nació a l 'Aran, A lex -Moga , defensa-
ran després de les e lecclons dei 27 
de se tembre , la nova Liei de l 'Aran 
davant el Tr ibunal Const i tuc iona l per 
v ideoconferènc ia , Aqües tes compa-
reixences es por ta ran a t e r m e des-
prés que l 'Es ta t impugnés al ma ig 
quat re art ic les i t res d isposic ions de 
la nova no rma t i va aprovada per la 
Genera l i ta t el passat mes de gener. 
Madr id qüest iona, entre d 'a l t res co-
ses, el "d re t a decidir del poblé ara-
nès" i l 'ús "p re fe ren t " de la l lengua 
occ i tana en l 'administ rac ió, a i x í c o m 
la consul ta prevista perqué eis veins 
de la Val ra t i f iqu in la IleL Aques tes 
t robades estaven prev is tes p e l 1 4 i 
16 de s e t e m b r e però després d'ur i 
pr imer con tac te des de Madr id es va 
in formar als représentants aranesos 
que se suspenia la segona reunió per 
després de les elecclons del 27 de se-
tembre 1 que buscarien una data entre 
el dia següent i el 8 d 'octubre. Barrera 
va assegurar que "passi el que passi 
amb aquests art ic les, la Liei d 'Aran 
con t inuará el seu procès de desen-
vo lupamen t com estava previst" . El 
Riedel Conselh del p a s s a t 1 4 d ' a g o s t 
va aprovar la c r e a d o de la Comiss ió 
d 'Afers Inst i tuc ionals, creada per po-
der desenvojupar la nova Ilei. 

NOMÉSPDDEN 
RECDLLIR 
BDLETSELS 
ARANESQS,ELS 
QUEHITINGUIN 
ÜNASEGDNA 
RESIDÈNCIAQ 
ELSTURiSTES 
ALLDTJATS. 

-icT*.« 
. L . — Í . . . 

MANU MOGA 

HORMARAN'^-
hoRiyi iqoNs AR ids E EXCAVACÌONS 

CI Sant Pelegri s/n. - Arties, Vali d 'Aran 
hormaran@hormaran.es 

Tel: 9 7 3 6 4 4 6 1 9 - Fax: 9 7 3 6 4 4 0 3 7 
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C on c e s s i o n à r i a d e r a recue ihuda de Í 'í. 
^ lorderes d é r a V a l d ' A r a n , 

c omp rome tuda d a m b e ra qua l i ta t amb ien tau deth pa í s . 
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TURISME 

La Val d'Aran obre els itineraris guiats 
Una passejada per la capçalera de la Vali deToran, a la Vald'Aran, 
va obrir el passai 12 de setembre els itineraris guiats distribuïts 
per Catalunya que permeten conèixer diferents zones del ter-
ritori. Els participants van fer un tast dels paisatges d'obaga i 
soleil d'aquesta darrera vali de l'Aran relativament desconeguda 
i absolutament imponent. En total s'han organitzat 18 propostes 
fins el 14 de novembre dins del marc de l'explosició Camins de 
Natura que es pot visitar al Palau Robert fins al 31 de gener. 

GENERALITÄT DE CATALUNYA 

PDLiTICA 

^ou càrrec per a Alex Moga 
La conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya 
ha nomenat el diputat aranès, Alex Moga, delegat d'aquest 
departament a l'Aran. Aquest càrrec s'ha créât recentment amb 
l'objectiu d'afavorir el desenvolupament í adaptació de la nova 
llei d'Aran (aprovada el passai 21 de gener al Parlament), aixi 
com el disseny de les estratègies i sinèrgies per al seu encaix a 
Catalunya i a la Unió Europea. "Tenim un repte per endavant, i no 
podem ser aliens. La Generalitat ha d'estar mes a prop del Con-
selh Generau d'Aran i dels seus ajuntaments", comenta Moga. 

PROMDClá 

Vielha acuii dues fires 
comerciáis al carrer 
Els carrers de Vielha va acollir la setmana del 18 
al 23 d'agost dues fires comerciáis amb I'objectiu 
que els botiguers aranesos poguessin mostrar els 
seus productes a veins i turistes. Del 18 al 20, la 
mostra Aran Market va promoure una quinzena 
d'establiments de diferents sectors com ara roba, 
alimentació, souvenirs, complements o decorado 
així com l'organització de diferents tallers. La fi ra 
Hèt a man, hèt aciu va prendre el relleu del 21 
al 23 d'agost, amb 24 productors artesanals de 
cistells, vidres, ceràmica, bijuteria, alimentació i. 
textil, entre d'altres, i també va incloure tallers. 

URBANISME 

Nova parada d'autobus al nudi de Baqueira 
El Conselh Generau d'Aran ha aprovat el projecte per a la instai-lació d'una 
nova parada d'autobús al nudi de Baqueira, a la cota 1.500, amb un près-
supost valorat en 32.199 euros. D'altra banda, s'ha ratificat la memoria 
per a la neteja i manteniment dei Camí Reial fins a arribar al pont d'Arró al 
poblé d'Es Bordes amb una inversió de 23.000 euros. També s'han aprovat 
obres menors per reparar l'esfondrament de la pista de Varradòs fins a la 
Hont deth Sofre, per a l'adequació del carni al Saut de Molieres i la Val de 
Molières i la reparado de l'aparcament i el pont del refugi de Conangles. 

FAUNA 

Descobreixen dos nous cadells d'ós de Hvala. 
Dos nous cadeíls d'ós nascuts l'hivern passat eleven a set eis nous exemplars 
detectats al Pirineu des de la passada primavera. Així ho ha pogut constatar 
el Conselh Generau a través de les càmeres ubicades a les zones de pas 
d'aquesta espècie a la Val i sembla que podrien ser fills de Hvala. Ara la 
poblado estimada d'óssos al Pirineu central s'aproxima als 40 exemplars. 

dastlnallon 
iMd s r s h l p f ^ l 
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CONSELH GENERAU D'ARAN 

CULTURA 

Subvenció de 3 0 . 0 0 0 
euros per a l'Acadèmia 
El sindic d'Aran, Carlos Barrera, i el president de 
l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occîtana, Ju-
sèp Lois Sans, han signât un conveni pel quai la 
màxima instifució aranesa aportará 30.000 euros 
a l'Acadèmia, perqué aquesta pugui començar a 
cobrir les despeses ordinaries. "És un fet historie 
poder tenir aquesta institució ja que és l'organ que 
ajudarà a la recerca de la unitat lingüística occi-
tana", comenta Barrera. Per altra banda, l'ajun-
tament de Vielha ha denegat l'ajuda a aquesta 
entitat per la qual cosa haurà de buscar noves 
vies de finançament per seguir amb la seva feina. 

Talis de telèfon I internet 
aquest estiu a tota la Val ^ 
EL CDNSELH GENERAU APRDVA PER UNANIMITAT UNA MDCld PER RECLAMAR MILLDRES DEL SERVEI 
DESPRÉS DE LESINTERRUPCIDNS DUE HAN AFECTAT MILERS D'ABDNATS AIXÌ CDM AL TURISME 

ABONATS ES VAN QUEDAR 
SENSE TELÈFON NI INTERNET 

AMITjANS DE]ULIOL 

2DD 
TEXT: »ARTA SÏAS 

La Val d'Aran ha quedat diversos dies 
incomunicada per telèfon fix i mòbii 
així com per internet aquest estiu, la 
qual cosa ha afectat milers d'abonats 
i ha perjudicat al turisme. Davant 
d'aquestes continuades interrupci-
ons, alcaldes, associacions i entitats 
s'han coordinai per reclamar millores 
en el servei. L'alcalde de-Vielha, Juan 
Antonio Serrano, encapçala aqües-
tes protestes qije també afecten el 
pirineu aragonés. A més a més, per-
qué no es tornin a repetir, el Conselh 
Generau ha aprovat per unanimifat 
una moció, presentada per CDA, que 
insta Movistar a "portar a terme les 
inversions necessàries per solucio-
nar aqüestes deficiéncies" i reclama 
una reunió urgent amb responsables 
de l'empresa a Catalunya pertractar 
aquesta qüestió. Ja fa més de deu 
anys que la zona del Pirineu lleidatà 
pateix aqüestes interrupcions que en 
algunes ocacions han deixat més de 
set hores sense aquests serveis. El 
síndic de greuges va anunciar el mes 
passat que investigará aquests pro-
blemas reiterata i des del Conselh Ge-
nerau demanen que es revisi la inver-
sió que Telefónica farà a la Val d'Aran 
per millorar la seva infraestructura. 

AUÉ Seternbre2DI5 

MIL EUROS ÉS LAINVERSIÓ 
QUE PREVEU FER 

TELEFÓNICA A L'ARAN 

Primera reunió 
d'alcaldes de la 
Val d'Aran per 
reclamar solucions 
després de 
repetits tails en el 
submínístrament 
de telèfon i 
internet d'aquest 
estiu. 

AJUNTAMENTDEVIELHA 

Els hostalers demanen solucions a una situació que els perjudica 
El Gremi d'Hostaleria de la Val d'Aran ha reclamat a tra-
vés d'un comunicat sumar esforgos amb totes les admi-
nistracions de la Val i els hostalers perqué la companyia 
Movistartrobi una solucló "definitiva" ais tails d'internet 
i telefonia fixa i mòbil d'aquest estiu. El president del 
gremi, Ambròs Barberà, va destacar que "no podem 

tolerar que una destinació turística com és la Val d'Aran 
es quedi sense servei durant tant temps". Aquest estiu, 
el Gremi ha protestât en diverses ocasions pels continus 
microtalls. L'Associació de Comerciants de Vielha també 
s'ha adherît a aquesta crida a l'esperà que s'hi sumin 
altres entitats per tenir més força per negociar. 

7 

http://www.conseharan.org


#ViElha 
DCI 

na -esta Ma or molt participativa 
Vieiha ha tornat a vestir-se de festa durant la segona setmana de setembre amb una gran 
oferta d'activitats per a tota la familia organltzada per la Comissió de Pestes. Tant veins 
com visitants van poder gaudir de propostes programades pel mateix consistori i també per 
empreses privades de la Val. Algunes de les novetats d'enguany com el Festival Holi, balls 
de Bollywood, humoristes, i esports han convençut el públic. Per la seva part, l'ajuntament 
considera que "han estât unes molt bones festes amb una gran participado ja que gairebé 
tots els actes eren plens de gent Tot un èxit." Un deis punts forts d'aquest any va ser la 
nit temática en qué els assistents s'havien de disfressar de personatges célebres. Es van 
veure indumentàries del Che Guevara o la Duquessa d'Alba, entre d'altres. El castell 
de focs va posar el colofó final a una de les festivitats més esperades de l'any. 

L'ajuntament 
modifica el 
pressupost 
LA PRIDRiïAT DEI NOU GOVERN ÉS DONAR RESPDSTA 
A LES NECESSITAIS MÉS IMMEDIATES DEIS VEINS 

TEXT ÀLVAR ORDÓÑEZ 

L'ajuntament de Vielha va aprovar el 
passat 7 de setembre la modificació 
del pressupost per "millorar la qua-
litat de vida dels nostres veïns" se-
gons va afirmar l'alcalde del municipi, 
juan Antonio Serrano. Aquesta mo-
dificació es va justificar per adaptar 
-els objectius i prioritats que Tactual 
ajuntament té respecte del munici-
pi, entre d'altres, la creació de llocs 
de trebali i la millora i adequació de 
carrers i infraestructures municipals. 
Aquests canvis en el pressupost pro-
venen en gran mesura de l'adequació 
de partides no aprofitades fins al mo-
ment i d'altres que s'han éliminât. En 
concret, el canvi de crédit ha estât de 
406.388'63 euros, deis quals 111.779 

provenen de romanent de tresoreria i 
la resta sorgeixen de balxes de crédit 
de partides de despesa preexistents, 
les quals no perjudiquen el funcio-
nament normal els serveis. Serrano 
també va destacar que "hem generat 
una partida de 60.000 euros pera la 
creació de diversos plans ocupacio-
nals que generin llocs de trebali per 
a aquests mesos de tardor, i alhora 
hem volgut prioritzar obres com per 
exemple millores a la sala polivalent". 
Es tracta de la tercera variado de cré-
dit d'aquest consistori i la primera del 
nou govern que va comptar amb els 
vots a favor d'Unitat d'Aran i Ciuta-
dans i el vot en contra de Convergén-
cia Democràtica Aranesa. 

SERVEIS 

Els veïns no paguen la llum des del gener 
Centenars d'abonats d'Endesa a l'Aran no han rebut factures de la 
llum des del gener. Fa décades que gaudeixen de rebaixes d'almenys 
un 20% de la factura i l'empresa ha paralitzat la facturació per revi-
sar aquests acords. L'ajuntament de Vielha s'ha réunit amb Endesa 
per resoldre aquesta situació, ja que alguns veïns fa més de mig any 
que no paguen la llum i "ens preocupa que rebin una sola factura peí 
consum de tots aquests mesos" va afirmar juan Antonio Serrano. 

SDLIDARITAT 

Campanya de recollida de roba per ais refugiáis 
El Pala! de Géu de Vielha ha començaf el 14 de setembre una campa-
nya de recollida de roba i caiçat d'hivern per a refugiats de Siria que 
puguin arribar els propers dies al Centre de Calais (nord de França). 
Es demana que es portin amb bosses tancades per facilitar-ne la 
distribució. Horari d'entrega: matins d ' i l a 12 i tardes de 5 a 9. 

merco 
cash & carry 

COIVIERCO VIELHA 

COMERCO LLEIDA 

COMERCO TREMP 
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letra, de Franga, 29-31 - 25530 VIELHA 
973 6415 21 - email: covielha@covalco.8s 

I Pol. Ind. Neoparc, C/ del Cogul, 5 - 25190 LLEIDA 
97319 46 48 - email: colleida@covalco.es 

I Pol. Ind. La Colomina, C/ les Gabanes, 2 - 25620 TREMP 
973 65 01 48 - email: cotremp@covalco.es 

Set8mbre2D15 kÉ 

mailto:colleida@covalco.es
mailto:cotremp@covalco.es


www.vie ha-mijaran.org 

ER AJUNTAMENT RESPGN 
Obras en el patio de 
a Escola Garona 

JUAN ANTONIO SERRANO 
ALCALDE DE VIELHA E MIJARAN 

t>i. 

COMISSIÓ DE PESTES 

El pasado mes de agosto llevamos 
a cabo el acta de replanteamiento 
de las obras del patio de educación 
Infantil de la Escola Garona, unas 
obras necesarias que pretenden dar 
solución a los problemas de drenaje 
que padece esta infraestructura y 
crear nuevos puntos de actividad 
para los escolares más pequeños. 
Ya iniciado el curso escolar, las 
obras se encuentran en un estado 
muy avanzando y están a punto de 
finalizar en los próximos días. Los trabajos se iniciaron a final del 
mes de agosto y han tenido un coste tota! de 59.205'94 euros, 
de los cuales 26.489'97 han sido aportados por el ajuntament de 
Vielha Mijaran. Con esta actuación pretendemos dar respuesta 
a la demanda, tanto de padres como de profesores para que los 
escolares más pequeños puedan disfrutar de unas instalaciones en 
sus mejores condiciones. Se han creado tres zonas de pavimento 
para delimitar las diversas aéreas de juego donde encontramos 
tierra, asfalto rojo y caucho, además de mejorar el parque infantil 
ya existente. Continuaremos trabajando en otras obras de 
mantenimiento y haremos todo lo posible,para dar respuesta a 
todas las necesidades y mejoras previstas. 

PRDJECTETiíANSFRQNTERER 

Cooperació de Vielha, 
_uchon i Benasque 

L'Ajuntament de Vielha Mijaran va acollira principis 
d'aquest mes la primera jornada de treball entré 
aquest consistori i els municipis de Benasque i Lu-
chon amb l'objectiu de presentar un projecte conjunt 
en el marc del Programa Operatiu de Cooperació Ter-
ritorial Espanya França Andorra (POCTEFA). Vielha 
ha entrât per formar part d'aquest projecte que té 
com a objectiu potenciar les accions necessaries per 
fomentar el desenvolupament sostenible deis terri-
toris participants. L'alcalde de Vielha, Juan Antonio 
Serrano, va dir que "els tres municipis compartim 
problemàtiques força similars i treballar juntament 
ens ajudarà per establir estratègies que siguin con-
cretes 1 que afavoreixin als nostres territoris". AJUNTAMENT DE VIELHA 
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Les actuacions musicals 
envaeixen els carrers 
ÈXIT ROTUND DE LA TERCERA EDICIÛ DEL FESTIVAL LESSFUN EL PASSAT 2 2 D'AGDST AMB GRAN 
RESPDSTA DE PUBIC, TUT I LA PLUJA, DUE VAN GAUDIR D'UN VARIAT PRDGRAMA AMB MDLT RITME 

HORES D'ACTUACIONS 
MUSICALS I ACTIVITATS PER 

ALS M ÉS PETITS 

TEXT: MANU MOGA 

La Sera edició .del fes t iva l musical 
LesS.Fun célébrât el passat 22 d'agost 
ai pöble de Les va t indre una gran res-
posta del públic. Durant més de deu 
hores la gent va gaudir d'una amplia 
var ietat d 'actuacions amb música al 
carrer. A par t i r de les quat re de la 
tarda, Les va ser ocupada per gent, 
tan t per grans com peti ts. Els assis-
tents van poder bailar la música que 
tocaven grups com el Duet Acust ic 
Soul, davant der la Tiurna o el Cuar-
to de Cuba, davant de Es Neres que 
van por ta r la música del Carlb f ins 
al vespre. Eis més pet i ts van gaudir 
amb diferents activitats com tallers de 
pintura i distresses i jocs inflables. La 
pluja també va fer acte de presència 
al festival, aturant els concerts durant 
un pareil d'hores. Una vegada escam-

PROPOSTES MUSICALS 
PLENESDERITMEPERNO 

PARAR DE BALLAR 

pat, Al idé Sans, cantautora aranesa, 
va poder cont inuar fent bal lar la gent 
amb les cançons del seu nou dise "Eth 
Paradis ei en tu \ abans de donar pas 
a l 'actuaclo estrella del festival. Gai-
rebé a mit jani t . Dolo Beltran, cantant 
del grup Pastora, va ofer i r un con-
cert a la plaça de l 'A jun tament per 
a to ts aqueils valents que van estar 
esperant l 'actuaclo, présentant el seu 
úl t im t rebal l musical en sol i tar i . Un 
fest ival que tenia programats com a 
punt f inal música amb dj's. "Estem 
molt sat isfets amb l'acollida d'aques-
ta edició de'Les&Fun, ja que pensem 
que intenta promoure el nostre pöble 
amb gent provinent de to ta la Val i 
acoll int als visi tants que passen l'etiu 
aquí", va comentar el t inent d'alcalde 
de Les, Andreu Cortés. 

TRIAL 

Vint cotxes competeixen a 
a cinquena Canejan 4x4 

Les mines de Pontaut va ser l'escenari escollit per desenvo-
lupar el cap de semana del 4 al 6 de setembre la 5a edició 
de la Canejan 4x4, una prova de trial amb vehicles especiáis. 
Una cita obligada per ais amants del motor i que cada edició 
compta amb més zones. Una vintena de participants es van 
dividir en dues categories: Proto i Préparais, en un traçat 
amb 4 0 zones. A la categoria Proto, la victoria va ser per a 
l'equip portugués format per Rui Querido i Ivo Mendes amb 
un Toyota. L'altra categoria la va guanyar un equip espanyol 
format per Facundo Redondo i Ernest Bonet amb un Suzuki. 

AQUESTA EDICIQ 
O E U CANEJAN 

• 4X4VACDMPTAR 
v i: AMB 4 0 ZONES 

i i S PER A DUES 
CATEGORIES: 
PROTOt 
PREPARATE 
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La Sala Polivalent va acollir la 
presentació d'aquest projette. ER AJUNTAMENT RESPDN 

El gas natural arribarà a 
Bossost durant el 2015 
LES DBRES CDMENÇARAN A FINALS D'AQUEST MES AMB UNA 
INVËRSIÛ TDTAL DE 5DD.DDD EURDS PER BSD CLIENTS PDTENCIALS 

TEXT: MANU MOGA 

Bossòst tindrà gas natural abans 
d'acabar l'any amb una inversió de 
més de 5 0 0 . 0 0 0 euros amb 6 8 0 
clients potenciáis entre els habitat-
ges d'aquesta població de I'Aran. Així 
lio va anunciar aliir la companyia a 
l'acte de presentació i informació als 
veins que es va celebrar el passat 2 
de setembre a la Sala Polivalent. L'al-
calde de Bossòst, Amador Marqués, 
i el delegat de Gas Natural Penosa a 
Lleida, Juli Lapíana, van ser els encar-
regats de presentar aquest projecte 
de gasificació. Les obres d'una planta 

de gas liquat i una xarxa de distribució 
de tres quilòmetres està previst que 
comencin a finals d'aquest mes amb 
la voluntat que els primers habitatges 
del municipi puguin rebre subminis-
trament la-primera quinzena del mes 
de desembre. 

Gas Natural Penosa és el líder de 
distribució. de gas natural a Espa-
nya. Actualment, supera els 5,2 mi-
lions de punts de subministrament i 
els 48.900 quilòmetres de xarxa de 
proveTment en les deu comunitats 
autònomes en les quals està present. 

Gas naturau AMADOR MARQUÉS 
BAILE DE BOSSÒST 

Era arribada deth gas naturau entas 
larèrs de Bossòst ei un des compromisi 
electoraus (eth numero 14 deth nòste 
programa, concrètament), qu'auem 
incorportat en Programa Municipau 
2015-2019 e que començam a hèr 
efectiu per miei deth projette que 
Gas Natural desvolope déjà en nòste 
municipi, per miei dera canalización 
des tubèus enes carrèrs renauits, ara " 
demora d'efectuar es interconnexions 
corresponentes e eth plaçament deth 
deposit municipau, en tot demanar comprensión pes molèsties 
que poguen ocasionar aguestes obres. D'aguesta forma, metem a 
disposición des abitants de Bossòst ua ñaua hònt d'energia que 
pòt contribusir ar estauvi energetic e economic des familhes, ath 
delà dera comoditat que se pòt arténher en son subministrament. 
A compdar d'ara, era companhia comence un prètzhèt informatiu 
e comerciau que se harà extensiu ar ensem dera populacion. 
Començam a recuélher eth frut d'uà tèrra laurada damb esfôrç per 
Ajuntament d'ençà de hè fôrça temps entà dar entrada immedianta 
ad aguesta energia rapida, mès leugèra e mens contaminanta, 
coma miei important entath desvolopament integrau deth pòbie e 
era qualitat de vida e eth benèster des sons vesins e vesies. 

GASTRONOMIA 

Era Mongetada comptarà 
amb ocs aaricoles per eauios 
Era Mongetada escalfa motors i ja està ulti-
mant els programa per acollir aquesta trobada 
gastronòmica del 30 d'octubre a l'I de novem-
bre. Una de les novetats d'aquest any será 
la celebració deis primers jocs Agrícoles per 
equips per revaloritzar la cultura i les tradici-
ons de la zona. Será una de les propostes pee 
al primer dia i els equips serán mixtes i de 5 
participants. Els interessats ja poden inscriu-
re's a eramongetada@gmail.com. Un altre 

dels actes confirmats és el concert del dia 
31 a càrrec de Lou Seriol. 

AQUESTA 
TROBADA 
GASTDNÙMICA 
ES PORTARÁ A 
TERME DEL 30 
D'OCTUBRE A L'I 
DE NOVEMBRE 
ADIFERENTS 
P D B U C t O N S D E 
U V A L O ' A R A N 

A j u n t a m e n t 
d e B o s s ò s t 
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FAUNA 
l i ^ J ^ ' T ras adaran e s aos ossos 

d'Art ies a Bèlgica en un mes 
Aran i Mimo, els dos óssos bruns que actualment viuen en un 
tancat d'Arties corn a reclam tun'stic, està previst que siguin traslla-
dats el mes vinent a un centre dedicat a l'acollida temporal d'óssos 
en captivitat de Bèlgica. Fa tres anys que la Fundació Faada va 
començar les negociacions perqué les instai-lacions complissin 
amb la normativa o per trasiladar-los a un altre centre. Finalment 
l 'Entitat Municipal Decentral i tzada (EMD) d'Arties ha accedit 
que els óssos fossin trasiladats ja que veu inviable complir les 
condicions de la Generalitat per adaptar el recinte i ha acceptât la 
proposta de l'entitat ecologista. De totes maneres, aquest sera un 
centre provisional fins que puguin anar a una ubicació definitiva 
a algún dels "santuaris d'óssos" que existeixen. 

Un moment del Salardú Country 
Rock Festival de finals d'agost. Salardú es converteix en 

la capital del country 
CENTENARS D'AFICIDNATS A LA MÚSICA IAL BALL TÍPICAMENT 
AMERICANS ES VAN CITAR A FINALS D'AGDST A NAUT ARAN 
TEXT: MARTA MAS 

Els amants del count ry van ten i r una 
cita obl igada del 27 a! 3 0 d 'agos t a la 
Val d 'Aran amb la segôha 'ed ic îô del 
Sa lardú Coun t r y Rock Fest ival que 
va compta r amb l 'actuació d 'ar t is tes 
d 'a r reu del món. Cen tenars d 'a f i c i -
ona ts a la música i al ball amer icà 
van gaud i r de qua t re dies plens de 
c o n c e r t s , exh ib i c i ons , workshops, 
xou eqüest re , zona In fant i l , mercat 
d 'ar tesania, entre d 'a l t res propostes, 

DIES PLENS DE MUSICA I BALL 
AMB ACTIVITATS PARAL-LELES 

AMB SABOR AMERICA 

al més pur est i l western. El cartel l va 
cobr i r d iversos gus tos m u s i ^ l ^ a n ^ b 
el canadenc Peter Myles com a actu-
ació destacada.Sense menysteni r les 
ac tuac iones de Creedance C o u n t r y 
Band, els Dusty Roads, Mar ta Iron, 
Casino's Count ry Club, The Bar room 
Buddies Band o les txeques Count ry 
Sisters. E lsv is i tants t ambé van poder 
degus ta r els t ip ies ros t i t s del I 'oest 
I lunyà al res tauran t del fes t iva l que 
estava s i tuât en un envelat, prop del 
t o r o mecànic que va fer les del icies 
dels ass is tents . L 'organi tzació ja ha 
posât les dates per a la propera edició 
que se celebrará del 25 al 2 8 d 'agos t 
de 2016, i a lgunes persones que no 
es van perdre les propostes d 'aquest 
2015 ja estan reservant hote l per a 
l 'any v inent . Més in formac ió a www. 
sa larducount ryrockfest iva l .org . 

b ^ e r g u e 
baquetra 

y 

gessa s a l a r d u 

garos m p n t g a r r i 
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#Cultura L I T E R A T U R A 

Eth coach Agus Riera 
Dresente eth son libre 

Era Bibliotèca de Vieiha acuelhec eth passat 1 
de seteme era presentación deth libre "Podemos 
conseguirlo todo" a cargue deth son creador Agus 
Riera. Edicions Obelisco, Tolo Associadi e era Li-
brarla Ruda organizèren aguest acte. Desenes de 
persones voleren qu'aguest actor, presentador e 
coach personau les signèsse eth son libre, qu'a 
escrit amassa damb Rosa Bosch. Agus Riera aufric 
tot un espectacle damb er objectiu de hèr préner 
consciéncia ara gent que tot se pòt arténher. 

Era glèisa Sant 
Andreu de Salardú 
acuelhec un 
concert. 

j^üETS QISTIU LAGUENS DETH HESTIVAÜ ROMANIC MUSICAU 

TÈXTE: MANU MOGA 

Eth passat 2 8 d 'agost f inal izèc ua 
ñaua edición deth hestivau Romanic 
Musicau, que cada an vò amassar eth 
patr imòni arqui tectonic aranés e era 
musica classica. En cada ua des glèi-
ses se produsis ua expl icación d'un 
expèrt en patr imòni (Elisa.Ros, direc-
tora deth Musèu dera Val d'Aran) e, 
ath darrèr, a lòc un concèrt. Enguan, 
eth cicle s'inicièc eth 18'de junhsèga 
damb dus concèr ts d'arpa per part 
de Ber ta Puigdemasa enes glèises 
de Sant Blas de Les e, Sant Estèue 
de Betren. Eth 7 d 'agost auec lòc eth 
concèr t dera mezzo-soprano islan-
desa Gudrun Ólafsdót t i r qu'aufric un • 

repertòri en to t destacar era sua gra-
na votz ena glèisa dera Purif icación 
de Maria de Bossòst. Eth 14 d'agost 
eth grop de Lhèida, Dream's Quartet 
aufric un concèrt de musaica' classica 
damb est ruments de còrda e piano, 
ena glèisa de Sant Andreu de .Salardú. 
Mar ias&Morais preneren eth relèu en 
Santa Maria d'Art ies eth 21 d 'agost 
damb un concèrt hèt damb viola da 
gamba e era t iòrba, dus estruments 
desapareishudi ara f in deth barròc. 
E entà f inal izar eth hestivau eth 28 
d'agost, barrèc eth cicle Animacorde, 
un duet qu'amasse era sònor i tat deth 
viol in e era guitarra. 

(g)QLLâs 
nueva Oprestacîones 

eneración Qcaíidad 
eventanas ^garantía mmm^oiLTo 

corpinberÍQ 
mobiliario 
cerramientos 
aluminio q pvc 
revestimientos 
puertos 
porquet... 

uiuiui.fusteriopûUos.com 

Av. Alcalde Calbeto, 2 
25530 Vieiha 
t 686455 647 
M.699 497 663 
C. Sant Sebastiá, 8 
25520 El Pont de Suert 
I 973 691 121 
M. 686 455 647 
Distribuidor.^: 

•FINSTRAII 
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SEsports 
Victoria aranesa a la XIX 
Corsa des 15 Pòbies 
RÈCORD D'ASSISTÈNCIA AMB QUASI GDD CDRREDDRS AMB PDDIFEMEMÌ CENT PER CENT LLEIDATÀ EN DUÈ 
L'ATLETA LOCAL MONTSE BACARDIT VA ACDNSEGUIR EL TRIOMF PER S E E O N ANY CONSECUTIU 

Una de les etapes de la prova, 
una de les més dures del PIrIneu. 

T E X T MANU MOGA 

La 19a edició de la Corsa e Camina-
da des 15 Pobles ha tornat a deixar 
un gran sabor de boca com a esde-
veniment esportiu de referència de 
la Val d'Aran durant l'estiu. Prop de 
6 0 0 participants van sortir a les 9 
del matí del 30 d'agost'des del pöble 
d'Es Bordes a la cursa de 21 kms 1 a 
les.caminades de 21 i 19 kms. Aquesta 
cursa impulsa el senderisme i incideix 
en el descobriment del patrimoni ro-
mànic de la Val d'Aran i s'omplen eis 
hotels. Aquest esdeveniment cada 
vegada atrau més persones de fora 
que aprofiten la prova per descobrir 
la Val atretes pe! paisatge i eis trésors 
romànics de la zona. L'aranesa Mont-
se Bacardit va endur-se novament la 
victöria en la categoría femenina amb 
un temps de 2 bores i 10 minuts, no-
més 4 segons per devant de la se-
gona classificada, Nuria Ribalta, en 
un final femenina molt ajustada. "Ha 
estât una de les curses més dificils 

U CARRERA T£ UNA L Q N G i ï û O DE 
2 t Q ü l L Ü M E T R E S I Ä M B S 0 R T I D Ä 
OES D'ES BORDES R N S A ARRIBAR A 
VIELHA TOT PASSANT P E R t§ N Ü C U S 

que he disputât, ja que la Núrla m'ha 
marcat de prop durant tota la prova", 
comentava Bacardit. Silvia Puigarnau 
va completar un podi 1 0 0 % lleida-
tà. En la categoria masculina, Víctor 
Agreda va guanyar la prova amb un 
temps d'I hora I 55 minuts, seguit de 
Jordi Castil lo i d'Arnau Soldevila, que 
amb n o m é s i ô anys va ser la gran re-
velado de la cursa d'enguany. Des de 
Montcorbau es va fer el tret de ver-

tida a la caminada de 5 quijòmetres, 
i també a la cursa juvenil, coneguda 
amb el nom de Trofeu Roland Giné. 
En categoria masculina, Bryan Peña 
va pujar a la zona més alta del podi, 
seguit de Lorenzo Jiménez i Miquel 
Solé. Mentre que en la 
femenina el triomf va 
ser per a Laura Riquel-
me, seguida de Leonor 
Hugas i Cristina Vilar. 

VOIENTARIS ARAN 

A l'esquerra, Montse Bacardit, vencedora en la 
categoria femenina, i a la dreta, Víctor Agreda. 

Pos. C o r r e d o r T e m p ^ 
1 Víctor Agreda 1.55.57 

2 Jordí Castillo 2.01.43 

3 Arnau Soldevila 7 02.21 

4 jdviei Mora 2.03.19 

5 Xoan Falcó 2.07.12 

6 Alejando Alfageme 2.08.36 

7 Xavier Gomà 2.10.27 

8 Juli Niubó 2.10.27 

9 Montse Bacardit 2.10.39 

10 Nuria Ribalta 2.10.43 

11 Jose Ramon Bagan 2.11.03 

12 Ekaitz Larrion 2.11.18 

13 Phii Mascaré 2.11.30 

14 Florian Rumeau 2.11.30 

15 Israel Bernad 2.11.51 

16 Nil Llardén 2.14.15 

17 SergiVizcaino 2.16.21 

18 J. Ramon Rodríguez 2.17.26 

19 Arnau Anso 2.17.52 

2 0 Fran Nart 2.17.57 

21 Xavier Montpeat 2.18.44 

2 2 Eduard Fornaguera 2.19.00 

2 3 Javier Sanahuja 2.19.05 

2 4 Silvia Puigarnau 2.19.06 

2 5 Jorge Rodríguez 2.19.23 

VOLENTAflIS ARAN 
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Ros i López guanyen 
l'Era Roda per parelles 
UNA Q U A R E N T E N A DE CICLISTES PARTICIPEN A LA PRIMERA EDICIÚ 
D'AQUESTA PRDVA, UNA DE LES MÉS DURES DELS PIRINEUS 

ERA RODA NON STOP 

TEXT: MAHTA MAS 

Elsaranesos jordi Ros i Sergio López 
van guanyar el passat 5 de setembre 
la primera edició de l"Era Roda.non 
Stop" en la categoria de parelles. Una 
quarantena de ciclistes van partici-
par en aquesta prova de bicicleta de 
muntanya, una de les mes dures deis 
Pirineus, amb 150 quilòmetres i un 
desnivell positiu de 5.600 metres. La 
tercera posició del podi per parell'es 
(relleus i cada corredor va cobrir 8 0 
quilòmetres) també-va quedar-se a 
l'Aran amb Vanessa Grijalba i Elena 
Pujol, per darrera d'Enric Durany i 
Hernán Garcés. En la categoria in-

dividual va vèncer Fran Tejada de 
Terrassa amb un temps de 9 hores i 
4 9 minuts, seguit per l'aranès d'adop-
c ióXevi Valls, que va entrara la meta 
quasi mitja hora després. Javier Oliva 
va tancar el podi amb un total de 10 
hores i 21 minuts. Adria Puig, codi-
rector d'Era Roda, va afirmar que "la 
prova neix com un producte turístic i 
està concebuda per etapes però per 
primera vegada s'ha proposât fer-la 
en un sol dia com a promoció de la 
propia ruta". Només 25 ciclistes van 
aconseguir acabar la prova que va 
transcórrer només per la Val d'Aran. 

ALPINISME 

âcho Sacau corona un se [ mi a ima aia 
L'alpinista de Les Nacho Sacau (a i'esquerra de la imatge) va aconseguir coronar el passat 18 
d'agost el cim del Nun, de7.135 metres, a l'Himalàia, en una zona remota i d'accès molt complicat 
de l'india. Cine alpinistes van començar l'expedicló, entre els quais David Polo, també membre 
del Club Excursionista de la Val d'Aran, però només Sacau va poder assolir el cim. És la tercera 
expedido espanyola que aconsegueix arribar a dalt de tot del Nun. Deu dies després, el 28 d'agost, 
aquest alpinista va arribar a Les on l'esperaven familiars, amies i veins per felicltar-lo. 

AUÉ Setembre 2DI5 

ESQUÍ 

Alex Puente, entra els 50 mlliors 
El corredor d'esquí alpi aranès del CAEI, Álex 
Puente Tasías, especialista en Gran Slalom, ha 
aconsegult situar-se entre els 50 míllors esquia-
dors del món en la categoria júnior, ocupant la 50a 
plaça. Álex s'ha entrenat aquest estiu a la glacera 
suïssa Saas Fee amb la resta de membres de la 
Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. 

CimSME 

Un centenar de ciclistes a l'Aranbike 
Un centenar de ciclistes van participar el passat 
29 d'agost en una nova edició de la clàssica Aran-
bike que aquest any ha canviat de dates ja que 
tradicionalment es portava a terme a mitjans de 
setembre. El CAEI, organitzador de la prova, va 
preparar un circuit de 50 quilòmetres i un altre de 
20 amb trialeres, senders i pistes pels nuclis de 
Naut Aran, ambsortida des de Gessa: També van 
preparar un recorregut per ais més petits. 

RUNNING 

Corsa deth Haro internacional 
El francés Nicolás Bouvier va guanyar la Corsa 
deth Haro que es va portar a terme a Les el passat 
13 de setembre. Va quedar segon classificat e! 
tarragoni Sergi Hidalgo I tercer, el vet de Les Javier 
Mora. En total van recorrer 14 quilòmetres de 
senders d'una carrera organitzada per Trail Carlac 
i l'ajuntament de Les. Aquesta cursa que forma 
part del circuit Era HIama Occitana i és la segona 
de tres carreres diferents, l'unica a Catalunya. 
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«Ltn se 
Drimordiau 
entà arribar 
ena cresta» 
Quines montanhes as pujat abantes 
deth Nun, era mès nauta dera Ìndia? 
È pujat diferenti 3 .000 det l i Pirenèu, 
entre eri er Aneto e entà premanir-me 
entà pujar ath Nun, eth passat mes 
d ' ab r i u co roné e th M o n t - B l a n c 
(4.810 mètres) damb esquís. Encara 
que tanben se pòt hèr a pè, opté per • 
aquesta disciplina, que tanben i a per-
sones qu'ac hèn. 

Hès part deth Club Excursionista 
dera Val d'Aran, coma siguec que 
t 'animèsses a hèr aguesta cresta? 
Era vertat ei qu'ère eth mèn son po-
derviuer era experiéncia de participar 
er ua expedición en un pais coma era 
india e èster en un camp base. Un 
amie mèn que déjà auie hèt d'autes 
crestes importantes pensée en jo entà 
acompanhar- les e ac accepté sense 
cap dobte. 

Com te preparères entà afrontar 
aguest rèpte? A nivèu f isic è segui i 
en t o t premanir-me coma cada iuèrn, 
e è t rabalhat sustot damb canaus de 
géu, en contacte damb era nhéu e en 
t o t ut i l izar piolets e crampons entà 
afrontar damb condicions er ascens. 
Tanben demané conselhs a persones 
qu'an part ic ipât es d'autes expedici-
ons semblantes entà saber qué ami-
ar-me ena farmaciòla coma medica-
ments entath mau de nautor. 

NACHO SACAU 
ENTREVISTA 

NACHO SACAU 

Nacho Sacau ei un vesih de 
Les de 2 8 ans qu'a por tâ t e th 
nom dera Val d 'Aran enquiara 
montanha de Nun, a 7.135 
mètres, en Himalà ia. Hè 
escalada, esquí de t rauèssa, 
bar ranqu isme e a comp l i t e th 
son son d'èster en un camp 
base e hèr ua expedic ión entà 
coronar aguesta cresta. Ara 
déjà pènse damb hèr un 8 . 0 0 0 . 

TÈXTE; MARTA MAS 
EDITOR: MANU MOGA 

Quina sensación aueres quan sigue-
res er unie dera expedición d'arribar 
naut? Ei plan difícil d'explicar. Prumèr 
de to t , era sat isfacción d'arr ibar ena 
cresta,.a on i passé ues 10 menutes 
entà préner imatges, béres ues damb 
eth drapeu aranés. M'agradarie poder 
hèr un vidéo en t o t expl icar era mia 
experiéncia. Ac assimili, més encara 
me còste de pensar que siguí er unie 
dera expedición qu'ac artenhec. 

Qué penses qu'ei de besonh entà 
coronar granes montanhes? Força 
sen e força respecte, donques que 
te eau saber qué vos hér. Eth temps 
tanben j ògue un papér impo r t an t 
donques qu'eth" prumèr v i a tge 'que 
vo lérem arr ibar ena cresta non ac 
ar tenheren, pr 'amor que nheuaue, 
hégevent e bruma. Sò força content 
d 'auerv iscut aguesta experiéncia e ja 
me prepausi hèr un 8 .000 . 
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