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Editoriau 

Sonque er 
estudi? 

Nan sai pas se quan aguesta editoriau gesque ara lum publica 
s'auràn dejà celebrat es dies 11, 12 e 13 de noveme en Vielha, es XI aus 
Trobades de Joeni Naturalistes de Catalonha, mès totun açò, credem 
qu'ei un eveniment de prumèra magnitud deuant deth grèu problèma 
ecologic que trauèsse, non sonque etb nòste parçan d'Aran, senan era 
rèsta detb planeta. Ara ben, entà resòlver aguest problèma a nivèu pla
netari cau balbar de prumèr solucion a nivèu lacau e personau, e açò 
sonque s'artenh mejançant tres accions: educar, conscienciar e 
sanciOnar. 

Non au em pas cap de beso nh de gésser detb nòs te parçan entà a uer era 
pròva der estat en qué se trape etb miei ambient, hem un torn per quin
sevolh lòc dera nòsta geografia e pairam veir e paupar era trista realitat: 
arrius que son tarcumèrs, tarcumèrs inconta-rotlats, lordères escampil
hades en quinsevolh endret, desmesurat etb nombre de pistes forestaus 
qu'an espatlat endrets d'ua beresa incomparabla, on abantes etb caminai
re, toris ta o non se trapaue immergit ena natura, mès aué, ailàs! aquiu 
medeish an arribat es tot "terrens" e d'auti "parentius", es quaus mestre
gen tamb plen libertinatge aguesti lòcs, tamb era consequenta des hèta 
detb miei. E non parlem pas dera bastenda, done se seguís bastint atb 
dret e atb trauèrs, sense cap de fin saciau, mès òc especulativa, en tot 
seguir er aforisme: "Pan entà aué, hame entà deman". S'aucís d'ua 
faiçon inconscienta o conscienta er element primordiau e unic qu'aguest 
país a aufrit de tostemp ara indústria dera quau ne viu: etb paisatge. Etb 
pagés, agent ecologic e qu'a desvolopat ua foncion sociala que non s'a 
pas volut avalorar e reconéisher, a despareishut, e amassa tamb etb, ua 
grana part d'aquetb paisatge qu'a neurit aquetb torisme vengut des quate 
cornèrs dera geografia. A de còps s'enten aperar a Aran :'Era petita Soïs
sa", quin sarcasme! quina estrafalaria! Diu mèn! Sò corsilhat e dat torns 
ad aguest comparèr burlesc e, sonque sò trapat un punt en comun tamb 
aqueth estat europèu: etb nombre d'entitats bancàries! 

En tot hèr repè en nòste comentari sus es predites Trobades, auem de 
díder qu'aguestes sagen de prebotjar entermiei es joeni, ua sensibilitat e 
afogament envèrs er estudi e emparament dera natura. En aguest sens 
credem que pairà èster d'un naut interès entàs nòsti mainatges des estu
dis prené-i part activa mejançant tota era sòrta d'activitats programades 
e arniades per man der equip de monitors de Depana. 



Unitat d'Rran 

Aran 
i Catalunya 

N 
o és intenció d'aquest article 

polemitzar sobre la relació 
político-administrativa entre 
Aran i Catalunya, perquè 

aquest és un debat que avui ja 
hauria d'estar tancat després de l'aprova
ció pel Parlament Català de la Llei d'A
ran al juliol del 1990. Malgrat això, hom 
se n'adona que aquestes relacions conti
nuen sent poc clares i fins i tot turbulen
tes encara que a primer cop d'ull no ho 
sembli. Fóra, per tant, prou bo i saluda
ble reflexionar-hi per a trobar finalment 
el to que permetés un clima d'entesa 
entre administracions a favor del desen
volupament de l'Aran com a una autono
mia, en el marc d'allò que permet la seva 
llei específica. 

Va ser el propi president de la Generali
tat que el passat dia 1 O de setembre feia 
esment del desconcert existent a Catalu
nya respecte de la realitat aranesa. Tot 
seguit, però, manifestà la seva voluntat 
de donar a l'autonomia de la Vall un nou 
impuls que permetés, si més no, l'a
fiançament d'aquesta. Era un missatge 
d'esperança i una clara declaració en 
favor del canvi en les relacions. 

Al meu entendre existeixen dos fets que 
articulen el missatge del President Pujol 
quan es pronuncia a favor d'un canvi 
d'actitud envers la seva política aranesa. 
En primer lloc, constatar que les crisis 
polítiques i institucionals sofertes en el si 
del Conselli Generau durant el manament 
convergent s'ha superat i, per tant, la Ins
titució és sòlida i dialogant. Per altra 
banda, els seus interlocutors a l'Aran 
tenen un discurs assenyat i, lluny 
d'escàndols i exaltacions, manifesten 

conviccions raonables i políticament 
acceptables. Tanmateix, fou el propi Pre
sident que animà l'Aran a defensar el seu 
patrimoni cultural i a potenciar les ener
gies que genera un poble amb conscièn
cia i identitat. 

Aquest discurs emmarcat dins d'una 
evident lògica política no troba, però, els 
resultats pràctics que serien desitjables, 
la qual cosa po~ria obligar els aranesos a 
prendre actituds defensives vers Catalu
nya. Això perjudicaria, a la llarga, a tot
hom . Actituds com ara la de la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat, 
encapçalada pel seu propi Conseller, fan 
palesa la voluntat de no progressar en la 
línia desitjada, rebutjant les possibilitats 
d'ampliació de les dotacions per cultura 
que, de tots és sabut, no responen a cap 
criteri seriós que tingui en compte les 
necessitats reals del territori i menys 
encara quan amb aquest ridícul pressu
post s'ha de garantir la salvaguarda d'un 
patrimoni cultural que és també "patri
moni de tots els catalans" (paraules del 
President de la Generalitat) . 

El més greu no és la discussió sobre els 
pressupostos per a la cultura de l'Aran o 
altres que segurament es produiran en 
l'assumpció de les competències inçloses 
a la Llei de règim especial de l'Aran, sinó 
més aviat el to d'aquestes negatives on es 
pot advertir un caire de certa revenja vers 
un territori que "fuig" de la tutela admi
nistrativa i, per tant, ha d'ésser "castigat" 
i no gaudir d'allò que altres tenen per les 
vies paral.leles a les ordinàries. 

Fóra injust generalitzar i dir que el que 
acabo d'explicar passa amb la resta d'or-



Opinió 

ganismes, departaments i conselleries de 
l'Administració catalana. Ara bé, cal dir 
que el desconeixement de l'Aran i del seu 
fet diferencial en nombrosos àmbits de 
l'Administració fa i farà molt difícil 
avançar en els traspassos i mantenir un 
diàleg fluid . És, doncs, des d'aquesta difi
cultat afegida que caldrà fer entendre el 
perquè d'una autonomia i una cultura que 
lluita per no desaparèixer. Això, evident
ment, no s'aconseguirà des de la precarie
tat absoluta que avui existeix en l'àmbit 
dels mitjans de comunicació. Cal, sens 

dubte, un nou impuls que vingui acom
panyat d'un nou concepte de relacions 
entre el petit i el gran, que no impliqui ni 
exaltacions demagògiques ni tampoc 
claudicacions vergonyoses i servils com 
les que hem vist fins ara. La relació 
Aran-Catalunya ha de trobar l'entesa que 
mostri com les cultures conviuen i enri
queixen els homes, no com es convertei
xen en barreres que els separen o alienen. 

Francès Boya Alós. 

Secretari d'Organització d'Unitat d'Aran 

• • • • • • • • • • • • • • 
Fotograma 

''Sensibilitat'' 
Darrerament és habitual en alguns 

canals de televisió una gran preocupa
ció per la nostra sensibilitat. És fre
qüent que, abans de l'emissió de certs 
tipus de pel.lícules, aparegui un rètol 
en el que una veu neutra i seriosa ens 
adverteix que el que veurem a conti
nuació pot ferir la nostra sensibilitat. 

Personalment he de confessar que la 
major part de les vegades he sofert una 
gran decepció. Disposat -perquè no 
dir-ho- desitjant ser ferit en els espera
bles forts continguts en sexe i/o violèn
cia de la pel.lícula en qüestió, 
l'avorriment i l'ensopiment han estat 
els continguts més freqüents i la pèssi
ma qualitat el que ha ferit la meva sen
sibilitat, tal i com m'havien advertit, 
això sí. 

No voldria pensar que aquests adver-

timents previs tinguin per objectiu aug
mentar l'audiència de pel.lícules nefas
tes, sinó que són realment deguts a una 
veritable preocupació per la nostra 
integritat moral. Fora bo però, per tal 
d'eliminar totes les sospites, que els 
advertiments previs es fessin extensius 
als reality-shows, les declaracions d'al
guns polítics i intel.lectuals i a alguns 
programes "culturals", que acostumen 
a ferir la nostra sensibilitat a traició 
sense avisar, i amb resultats més petju
dicials per la nostra salut mental que 
algunes escenes amb pit i cuixa. 

Amb una mica d'esforç puc anibar a 
entendre, que no comprendre, la preo
cupació per salvaguardar la moral 
pública, però la sensibilitat és un altra 
pel.lícula. 

PolAroid 



Altil Ribilgorçil 

Era "Alta Ribagorça", 60 ans 
entre Enher e etb torisme 

E ra istòria dera Alta Riba
gorça enes darrèri 60 ans passe 
sustot per dus mots, que son 
Enher e torisme, per'mor qu 'an 
estat aguesti du s aspèctes es 
qu'an determinat era vida dera 
gent deth parçan de dempús es 
an s 30 enquia aué . Era Alta 
Ribagorça siguec proclamada 
"comarca" hè ara mens de dètz 
ans e enquia alavetz auie aper
tienut ar airau deth Pallars Jussà 
de dempús qu'era Generalitat de 
1933 atau ac auesse resòlv. 
Era Alta Ribagorça auie de 

besonh d'èster ua entitat prò
pria, done eth sòn encossament 
en Pallars Jussà siguec tostemp 
condicionat per auer part catala
na e part aragonesa e peth resta
e ament fèble entre Ju ssà e 
Ribagorça que reflectien es vielhs mercats e hèi
res. 
Era indústria idroelectrica e eth torisme an estat 

de dempús era dusau mieitat d'aguest sègle dus 
fenomèns paralèls, qu'an desplaçat ara agricultura 
e bestiar tradicionaus des sòns lòcs de pruvelètge 
en "ranking" economic deth parçan. Era indústria 
idroelectrica carregèc lòcs de trabalh , mès non 
podec pas arturar er exòde comarcau ne comportèc 
indústries locales, sonque facilitec ena sua màger 
part hònt energetica. 
Entad açò qu'ei ar aute fogau d'activitat enes 

darrèri 60 ans, eth torisme, eth parçan a vist acreis
huda era sua aufèrta que en un prumèr lòc se reme
tie sonque ath paisatge naturau dera Val de Boí, 
mès que despús s'estenec entath balneari de Caldes 
de Boí e eth Parc Nacionau d'Aigüestortes, que 
sigueren creats coma taus enes ans 50, era promo
cion der art romanic, que comencèc a restaurà-se 
ena decada des 60 e fin finau era nhèu, qu'a signi
ficat eth "boom" des darrèri ans . 

De hèt, an estat aguesti dus factors generaus es 
qu'an possat es fluctuaments de populacion, de 
creishement e reculada, mès importants dera istò
ria deth parçan. De 1930 a 1960 era populacion 
creishec un 13,97%, tamb nauèri repòrts econo-

Pas fronterer "Pont de Rei" als anys cinquanta 

mies que subergessien peth començament dera 
espleita deth conquèst der arriu Noguera Pallaresa 
en 1950. A compdar de 1960, era populacion 
baishèc un 21 ,30%, pr'amor dera fin des grani tra
balhs idraulics, e entre 1970 e 1980 s'estabilisèc 
era populacion a despiet dera industrialisacion 
accelerada de d'autes zònes. Fin finau enter 1980 e 
aué era tendéncia tanben ei d'estabilisament e de 
virada dera activitat econornica de cap entath sec
tor terciari. 
Enher se creèc en an 1946 entara entrada dera 

empresa publica ena produccion d'energia. Era 
arribada dera idroelectrica en parçan supausèc un 
cambi brusc ena zòna. En an 1947 se bastiren es 
centraus de Senet, Vilaller, Bono e Escales, en 
1950 es de Llesp, eth Pont de Suert, Boí e eth pont 
de Montanyana, e en 1954 era de Caldes de Boí. 
Aguesti trabalhs idraulics vengueren amassa de 
d'auti non pas mens importants coma es deth pan
tan d'Escales e Morralets-Baserca, era fabrica de 
ciment de Xerallo, es mines de carbon de Malpàs e 
es de plom e zinc de Cierco, eth ressèc deth Pont 
de Suert, atau coma es melhores viàries que repre
sentèren era bastenda deth tunel de Vielha en 
1949, era de Sopeira-eth Pont de Suert en 1947, 
era carretèra dera Val de Boí en 1953, era de Boí-



Rltil Ribilgorçil 
Cavallers en 1954, era dera Farga
Espot en 1954, Noals-Fonjanina en 
1960 o es de Senet-Salenques e 
Aneto-Llauset en 1979. 
Mès toti aguesti trabalh s non 

carregèren sonque melhores d'infras
tructures senon que supausèren sustot 
lòcs de trabalh en chifres "astronomi
ques" entad aquerò qu'ère alavetz eth 
parçan. Atau, arribèren a compdar des 
ans 50 ua grana quantitat d'emigrants 
d'Andalucia, Múrcia, Extremadura e 
Galícia, era màger part d'eri òmes 
solets qu'a mesura qu 'auançauen es 
òbres s'anèren amiant entath parçan es 
sues farnilhes e s'establiren aquiu entà 
tostemp o se'n tornèren entàs sòns lòcs 
d'origina abantes o despús de jubilà
se. A tot aquerò contribuic tanben eth 
hèt de que Enher bastic peth cant sòn 
lotj aments e equipaments sanitaris, 
educatius, esportius e ludics entàs 
sòns emplegats, atau coma piscifacto
ries. Coma còntrapartida, fòrça perso
nes autoctònes deth parçan emigrèren 
pendent aguesti ans entà Lleida e Bar
celona en cerca de nau es perspectives 

economiques. 
Peth cant sòn, eth torisme e era sua evolucion econornica 

ena Alta Ribagorça enes darrèri 60 ans, a patit un tresmuda
ment plan coriós enes darrères decades. Atau, aquerò que 
comencèc coma un negòci de crambes, lotjaments particu
lars d'acuelhença d'òstes o petiti ostaus s'a virat en ostaus 
mès grani , campings, es nomentades "cases de pagés", 
sensepèrder de vista eth gran "boom" qu'a significat era 
estacion d'esquí de Boí-Taüll e tot eth po nin emperi qu'a 
estat creat e seguís creant en matèria toristica ath sòn torn. 

Amassa tamb aguest panorama mestrejat pera indústria 
idroelectrica e eth torisme, non cau pas desbrembar era 
repompida qu'an auut enes activitats economiques tradicio
naus deth parçan, era agricultura e eth bestiar, qu 'an anat 
confinhant eth sòn lòc as naui fenomèns economies de mas
ses, mès urbans e tecnics. En aguest sens, era agricultura s'a 
hèt mès extensiua e eth bestiar mès intensiu, s'an possat 
indústries de tresmudament, cooperatiues de lèit e pinsos, 
que en ensem enes darrèri ans an provat que cada particular 
a seguit ua evolucion diferenta e qu'existís cettan interès, a 
despiet de tot, de non pèrder aguestes dues hònts de rique
sa, aué limitades, en non pas perdé-les a maugrat de qu'es 
eretèrs des cases hugen mès que jamès tara ciutat entà estu
diar o a cercà-se era vida. Eth futur dera Alta Ribagorça ja 
non passe dilhèu pera indústria idroelectrica, mès òc que 
passe plan segur peth torisme. Es nòsti pairs-sénhers, 
dilhèu, se n'estonarien . 

••••••••••••••••••• 
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INFORMACION ECONOMICA 

Actualidad del sector e01presarial 
Subvenciones de la U.E. a las 

actuaciones previstas en las zonas 
"Objetivo 5-B" de Catalunya 

De forma esquematica, relacionamos el tratamiento pre
vista por la Generalitat de Catalunya para esta importante 
línea de ayudas, establecidas por la Unión Europea median
te la aplicación del Reglamento CEE/2081/20, de 20 de 
julio de 1993 que puede sufrir alguna variación antes de su 
inminente aplicación, y que puede ser muy útil para aque
llos empresarios que tengan entre sus proyectos el realizar 
alguna inversión subvencionable, ya que con toda probabili
dad no podran acogerse las inversiones realizadas antes de 
solicitar la subvención que nos ocupa. 
• La finalidad, u "Objeti vo", es el facilitar el desarrollo y 

ajuste estructural de las zonas rurales. 
• En la zona de actuación se balla incluída aproximadamen

te la rnitad del territorio de Catalunya, y todas las comar
cas del Pirineo y pre-Pirineo de Lleida. 

• Nuevo programa operativa, para el período 1994/1999. 
Lamentablemente, buena parte del año 1994 se habra per
dido cuando estén ultimados los tramites necesarios, ya 
que para actuar en estas zonas es condición indispensable 
la aprobación del PROGRAMA OPERATIVO 5-B EN 
CATALUNYA, que tendra una duración de 6 años y una 
actualización anual. 

• Los criterios de actuación a los que deberan ajustarse las ini
ciativas de inversión subvencionables seran los siguientes: 

a) Reconversión y diversificación del potencial productiva 
de las zonas afectadas, incluyendo las producciones no 
alimentari as. 

b) Promoción de inversiones en favor de los productos de 
calidad. 

e) Infraestructuras rurales, acceso a ingresos alternativos . 
d) Adecuación de pueblos y protección del patrimonio rural, 

y concentración parcelaria. 
e) Mejora de bosques y pastos. 
f) Proyectos de regadío. 
g) Inversiones turísticas y artesanales, incluída la vivienda. 

h) Recuperación y protección del 
potencial productiva agrario y 
forestal. 

i) Desarrollo de la extensión y capaci
tación agraria y forestal. 

j) Medidas de ingeniería financiera 
para las empresas de producción, 
comercialización y transformación 
de productos agrarios. 

k) Fomento de la investigación y 
experimentación. 

• Referente al volumen de financiación, 
las primeras estimaciones, basadas en 
las mínimas referencias disponibles, 
hacen pensar en un programa operati
va que genere una inversión pública 
del orden de entre 45.000.000.000 y 
50.000.000.000 ptas. en los próximos 
6 años solamente en Catalunya, para 
cuya· fmanciación se dispondra de la 
participación comunitaria prevista en 
los Reglamentos Comunitarios regu
ladores de estas actuaciones. 
Tan importante volumen de inversión 

aconseja el que sea tenido muy en 
cuenta para cualquier proyecto de 
inversión subvencionable en los próxi
mos 6 años, pues en algunos casos el 
acogerse o no a esta posibilidad puede 
incidir no solamente en la dinamiza
ción económica de estas comarcas, 
sino también en la competitividad en 
calidad-precio con otras zonas que 
ofrezcan una producción o servicio 
similar, y también dentro de la misma 
zona entre los empresarios que disfru
tan de estas ayudas a la inversión y los 
que no las soliciten o no hayan tenido 
la oportunidad de obtenerl.as. 

J. Tolo 

J. TOlO Y ASOCIADOS, C.B. Centro cantable y de proceso de nóminas. 

Asesoria Empresarial 
SeNicios de asesoría tributaria, relaciones labora/es y 
Seguridad Social - Agente de Seguros colegiado 

Av. Castiero, 15 25530 VIELLA Tel. 64 21 58 • Av. Victoriana Muñoz, 31 Tel. 69 05 48 25520 EL PONT DE SUERT 
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Las becas 

de 
estudi os 

y sos 

sec re tos 
El considerable esfuerzo que 

esta realizando el Ministerio de 
Educación y Ciencia, tanto a nivel 
económico como informativa, a 
través de las oficinas de informa
ción de las gerencias universitarias 
y direcciones provinciales, no 
siempre surte el efecto que sería de 
esperar, pues no hace mucho salió 
en algún periódico la noticia de que 
el porcentaje de becas concedidas 
no guardaba relación con el nivel 
de renta de la región o comunidad 
autónoma, ya que una de las comu
nidades que disfruta con uno de los 
mayores niveles de renta tiene asi
mismo el mayor porcentaje de 
alumnos becados de toda España. 

Sin entrar a considerar la veraci
dad de esta situación, y otras moti
vaciones que pudieran conducir a la 
misma, una de ellas es, probable-

mente, la falta de información sobre la posibilidad de que, 
inclusa los hijos de familias con un alto nivel de renta y con 
un patrimonio considerable puedan ser beneficiarios de las 
diferentes becas de estudios, siempre que sean mayores de 
edad o emancipados, no convivan con su familia y vivan 
independientes de la econorrúa familiar. 

Esta situación, que de forma espontanea no es tan habi
tual, pu~de producirse también de forma voluntaria, y ahí 
esta el "Quid" de la cuestión. 

Quiero dejar claro que me refiero sólo a situaciones reales 
y demostrables, no a simulaciones, ya que el Organismo 
controlador de estas ayudas puede pedir cualquier prueba 
que considere conveniente, pero la realidad es tan terca que 
siempre tiene las pruebas a su favor. 

Esta posibilidad corrige una gran injustícia que se produ
cía antes de modificar esta norma, pues en múltiples casos 
en que la relación padres-hijos no es tan buena como sería 
de desear, se privaba de la beca a muchos estudiantes aún 
cuando no recibieran ayuda alguna de sus padres. 
Los habituales medios de prueba de la independencia eco

nómica y no convivencia con la familia, aunque puedan ser 
exigidos otros diferentes, son: 

a) Empadronamiento y recibo de alquiler o certificada de 
convivencia con el inquilina de vivienda diferente a la 
familiar. 

b) Certificados de ingresos personales, certificados de sal
dos en cuentas bancarias y otros que acrediten posibilidad 
de supervivencia al menos durante el curso. 
En los casos de renovación de becas para los cursos com

prendidos en el mismo ciclo académico, ya no es tan rele
vante el nivel de ingresos, siendo mucho mas probable su 
aprobación. 
Para conocer los importes de las posibles becas por dife

rentes conceptos, esto viene suficientemente explicada en 
el folleto de instrucciones que viene junto con los impresos, 
que se pueden adquirir en cualquier estanco, por lo que sólo 
voy a resaltar que uno de los conceptos a los que se adjudi
ca un importe mas elevada, junto con la ayuda compensato
ri a, es el de AYUDA DE RESIDENCIA, para los que 
deben desplazarse por motivo de sus estudios a población 
diferente de aquella en que acreditan tener su residencia 
habitual. 
El importe maximo que se puede obtener reuniendo todas 

las condiciones exigidas para cada concepto asciende a mas 
de 600.000 ptas . por curso, ademas de la exención de las 
tasas académicas cuando proceda. 

J. Tolo 

J. TOLO Y ASOCIADOS, C.B. Centro cantable y de proceso de nóminas. 
SeNicios de asesoría tributaria, relaciones labora/es y 
Seguridad Social - Agente de Seguros colegiado Asesoria Empresarial 

Av. Castiero, 15 25530 VIELLA Tel. 64 21 58 • Av. Victoriano Muñoz, 31 Tel. 69 05 48 25520 EL PONT DE SUERT 



S a I ut 

acunació antigripal 
Què és la grip? 
És una malaltia causada per un virus, el qual pot anar 

canviant la seva estructura. Per aquest motiu la compo
sició de la vacuna canvia cada any. 

Com es transmet? 
El virus gripal es transmet per via aèria i per contagi 

entre les persones. 

Com es manifesta la grip? 
Es manifesta per un quadre febril agut i d'inici brusc i 

s'acompanya amb dolors musculars, mal de cap i tos. 
Habitualment és un procés benigne que sol durar una 
setmana, però a vegades, sobretot en persones de més 
de seixanta-cinc anys o en persones amb malalties crò
niques, pot desencadenar complicacions, la més fre 
qüent és la pneumònia. 

Conseqüències de la grip? 
Els brots de grip augmenten la demanda d'assistència 

sanitària, tant a l'atenció primària com a urgències. 
També augmenten el nombre d'ingressos hospitalaris i 
les baixes laborals. Això suposa una important despesa 
sanitària. 
La grip també causa un nombre gens despreciable de 

morts, això succeeix per les complicacions de la grip 

Peth Casteth, s/n 
Tel. 64 02 24 

1ft 
MUTUA llEIDATANA 

directament, o bé de forma indirecta 
pel seu efecte descompensador d'altres 
malalties cròniques. 

S'estima que a Catalunya moren cada 
any unes 1.000 persones a causa de la 
grip. 

Com prevenir-la? 
La vacuna contra la grip és l'única 

mesura preventiva recomanada. 
Aquesta vacuna s'hauria de posar a la 
tardor i es pot anar vacunant fins que 
apareguin els primers casos de grip. 
El millor moment és el període de 

setembre a novembre ja que l'efecte de 
la vacuna disminueix al cap d'uns 
mesos d'haver-la posat i la grip sol 
aparèixer a finals de desembre. 
La vacuna de la grip s'administra per 

via intramuscular; als adults al deltoi
des (part superior del braç) i als nens a 
la part lateral de la cuixa. 

Efectes adversos 
La vacuna té pocs efectes secundaris. 

Solament una tercera part de les perso
nes vacunades tenen una mica d'inflor 

25530 VIELHA 
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i envermelliment en el lloc de la punxada i una propor
ció més baixa té una mica de febre i malestar durant un 
o dos dies després d'haver administrat la vacuna. 
Pot posar-se simultàniament que la vacuna antipneu

mocòccica si s'injecta en un lloc diferent. També pot 
posar-se al mateix temps que les que s'administren 
rutinàriament als nens. 

Qui s'ha de vacunar? 
- Tots els adults o nens que tenen malalties cròniques, 

càrdia-vasculars i/o respiratòries. 
- Malalts de totes les edats amb processos crònics que 

viuen en comunitat. 
- Persones sanes a partir dels seixanta

cinc anys. 
- Adults i nens amb malalties metabòli

ques cròniques (per exemple: diabe
tis) , insuficiència renal , anèmia, 
asma, immunosupressió, persones 
afectades per l'IHV. 

- Personal sanitari i de serveis públics. 
- Persones en contacte amb pacients de 

risc. 

Vacunació antipneumocòccia 
El pneumococ és un agent causant de malaltia 

conegut des de finals del segle XIX. Un per
centatge elevat de les pneumònies i bronquitis 
agudes dels adults són causades pel 
pneumococ. 

La infecció es contreu mitjançant les petites 
gotes de saliva que s'expulsen al parlar, tossir o 
esternudar. 
En situació de bona salut, l'home desenvolupa 

difícilment aquesta malaltia però certes condi
cions personals o malalties prèvies fan que 
sigui més fàcil d'agafar-la. 

Actualment es disposa d'una vacuna eficient 
per a la prevenció de les infeccions pneu
mocòcciques. Aquesta vacuna s'ha introduït 
recentment a Catalunya. 

Qui s'ha de vacunar? 
- Persones amb malalties cròniques càrdia-vasculars 

i/o respiratòries. 
-Diabètics . 
- Alcohòlics. 
- Persones amb cirrosi hepàtica. 
- Persones transplantades. 
- Persones afectades de insuficiència renal crònica. 
-Persones amb SIDA. 

No es poden vacunar 
- Persones vacunades amb vacuna antipneumocòccica 

en un període inferior als tres anys. 
- Malalts cardíacs o respiratoris descompensats. 
Es recomana evitar la vacuna durant l'embaràs. 

Reaccions de la vacuna 
Són semblants a les de la vacuna antigripal. 

On es posa? 
S'administra per via intramuscular al 

deltoides, si es posa al mateix temps 
que la vacuna antigripal, s'ha de posar 
una a cada braç. 
La vacuna antipneumocòccica no s'ha 

de tornar a posar si no fa cinc anys o 
més de la darrera dosi. 
Així que ja ho sabeu, si esteu inclosos 

en alguns dels grups anomenats ante
riorment i encara no us heu vacunat, 
aneu al centre d'assistència primària o 
consultori més proper i, de ben segur, 
us atendran i informaran amb molt de 
gust. 

Dades extretes del Llibre Blanc. 
Bases per a la integració de la Prevenció a la 

pràctica assistencial. 
Departament de Sanitat i Seguretat Social. 

Generalitat de Catalunya. 
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Reflexions al voltant de la Conferència de Població i Desenvolupament 

De com el tercer món ha 
arribat al 85% de la pobresa 

Niakhar, (Senegal), 12 de juliol de 1994 

"Ens pregunten si hi ha vida abans del part ... ", reflexiona un tant 
sorpresa la Sojna, -bruna, grassa, ja madura, gairebé 30 anys, el cos de quatre 
parts i l'esquena encorvada per les incomptables hores de treball matxacant el 

mill, destriant l'arròs, traginant amb els infants ... ". 
Unes passes més enllà, Abdul, el petit, s'entreté amb la joguina que el seu pare 
li ha fabricat amb restes de fil-ferro i cartró, ignorant, als seus 2 anys, de l'an

goixa que senten els grans en contemplar el paisatge quotidià d'una terra erma i 
d'un cel brutalment clar; sentint, a penes absort en el seu joc, la xafogor que no 
anuncia la pluja; absent al drama de la fugida dels més joves cap a la capital, 

cercant un futur millor lluny de les malalties i la sequera que està consumint les 
poques bèsties que, esquàlides, deixen passar les hores molt a prop seu ... ". 

A questa imatge quotidiana podrem loca
litzar-la, amb petites variacions de paisatges 
i estacions, en qualsevol punt del Sud del 
planeta. 
Va ser precisament al Sud, a la ciutat d'el 

Caire on el passat setembre, es reuniren les 
representacions de 182 països per a debatir 
un dels temes que més preocupats tenen els 
organismes internacionals des de l'any 54; 
el creixement de la població i les condicions 
de vida d'aquesta. Era la Cinquena Con
ferència de Població i Desenvolupament. 
Sobre la població se'n parla molt, darrera

ment. El planeta sembla haver arribat al 
límit de la seva capacitat per a produir 
recursos; el pastís sembla massa petit 
davant de tants comensals. I és que el crei
xement exponencial de la població en 
alguns punts del planeta, amenaça bàsica
ment el ja trasbalsat equilibri medi ambien
tal i, sobretot, amenaça amb crear, amb 
engreixar, les ja nodrides capes de margina
ció i indigència dels països més pobres. I, 
com no, les borses de pobresa dels països 
rics a través d 'una immigració que, de 
manera legal o il.legal, cada cop arriba amb 
més força . 
Sobre el desenvolupament se n'ha parlat 

també força, mercès al major accés de les 

ONG's als mitjans de comunicació per 
difondre les seves accions, a la sensibilitza
ció global que la societat sembla haver tin
gut envers els sectors més desfavorits i -cal 
dir-ho-, a un cert snobisme que acompanya 
els moviments alternatius, si més no, darre
rament. Obertament, ningú gosa ja declarar
se anti-ecològic, insolidari o racista. 
Afortunadament, es comença també a can

viar el concepte economicista del desenvo
lupament -aquell que mesurava la riquesa 
d'un país a través de la renda per càpita-, per 
a entendre-ho com a una millora integral de 
la qualitat de vida dels habitants d'una zona. 
En aquest sentit, es mesura tant el PIB com 
la mortalitat infantil, els atemptats contra 
els drets humans, l'alfabetització, les condi
cions higièniques i sanitàries, les llibertats 
civils, la degradació medi-ambiental, l'accés 
a la cultura i un llarg etcètera. 
La població és, doncs, l'objecte del desen

volupament, malgrat que aquest duet sem
bla patir una mena de desavenència que els 
nombrosos experts van haver de ·solucionar 
dins un consens que no satisfagué plena
ment ningú . 
Al planeta es donen a hores d'ara 2 situa

cions contradictòries. 
A. les zones on la població es multiplica 

exponencialment són aquelles menys 
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"desenvolupades". 
B. les zones on la població 

ha arribat a un creixement "0", 
són les més riques . 
Unes dades poden ser aclari

dores; actualment, al planeta 
vi vim al voltant de 6.000 
milions de persones i es calcu
la que, entre avui i el 2050, 
creixerem a raó de 97 milions 
de nouvinguts per any. Així al 
2025 serem 8.300 milions i, al 
2050, gairebé 10.000 milions. 
Però aquest creixement no es 
reparteix per igual en tot el 
planeta. Un 97% de l'augment 
se situa als països "en vies de 
desenvolupament"; el 34~ de 
l'augment tindr~ lloc a l'Afri
ca, el 18% a l'Asia del Sud ... 
Paral.lelament a aquest fet, en 
el "món desenvolupat" es pro
dueix l'efecte contrari que, de 
continuar amb taxes de fecun
ditat com les actuals (1, 7 fills 
per dona en edat fèrtil), viurà 
un retrocés de la població del 
13%. Una població, d'altra 
banda, envellida; el 2025, la 
meitat de la població de l'Eu
ropa Occidental, tindrà més de 
45 anys . 
La conseqüència immediata 

per als països menys rics sem
bla ser que, si la població con
tinua augmentant al mateix 
ritme, el seu desenvolupament 

es farà encara més difícil. Més 
població significa més impacte 
medi-ambiental, més infrastruc
tures sanitàries, escolars i labo
rals, etc. Fites que, a hores d'ara, 
semblen llunyanes per a econo
mies desestructurades i pobla
cions que perden, en l'emigració 
dels seus braços més forts i joves 
i els cervells més privilegiats, les 
seves millors baces per al futur. 
La solució que els experts pro

posen sembla simple a primera 
vista: si moderem el creixement 
a través de la planificació fami
liar aconseguirem una millora en 
la qualitat de vida. 

Però el terme planificació familiar no és ben rebut per dos 
dels lobbys més forts, nombrosos i influents del planeta: les 
religions musulmana i catòlica en les seves versions més 
ortodoxes i tradicionals (o, si es prefereix, integristes). 

Salvant diferències ancestrals, musulmans i catòlics s'uni
ren en una creuada comuna: evitar, a tota costa, la generalit
zació de la planificació familiar i de l'ús d'anticonceptius. 
S'uniren, també, en l'intent de fer dels seus preceptes reli
giosos, lleis civils. Quelcom que, si més no Occident, sem
blava haver superat amb la Revolució Francesa, que ja és 
hi-centenària. 
Però no escric per a fer una croada personal contra els inte
grismes siguin del color que sigui, ni a favor de la planifica
ció familiar 
-pel dret a esco
llir-, ni per avo
gar per la millora 
de les condicions 
en què les mares 
avorten -millora 
necessària i pa
ral.lela a una 
educació sexual 
per a infants i jo
ves-, ni per criti
car el minse pes 
específic dels or
ganismes inter
nacionals demo
cràtics en la for
ma però profun
dament desiguals 
en el fons, ni tan 
sols per discutir 
la burda manera 
en què les esglé
sies carregaren 
contra els drets 
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li 
Unes dades 
poden ser 

aclaridores; 
actualment, al 
planeta vivim 
al voltant de 
6.000 milions 
de persones i 

es calcula 
que, entre 

avui i el2050, . crezxerem a 
raó de 97 
milions de 
nouvinguts 

per any 

u ni versals de la dona -en 
un moment de canvi 
estructural en que el 51% 
de la població hauria de 
poder sortir del seu silenci i 
la seva exclosió; ara, que la 
seva presència és tan 
necessària per a engendrar 
un futur just, igualitari i 
plural en valors i sensibili
tats!!!- Durant la Conferèn
cia ja se'n parlà a 
bastament. Tant que, 
alguns països (del Sud, per 
cert), demanaren "parlar 
més de desenvolupament i 
menys d'avortaments". 
I és que, al darrera de 

totes aquestes considera
cions, s'amaguen contradiccions que couen però que, per manca 
de temps, es tractaren de manera superficial durant la conferèn
cia. 
També aquí ens limitem a esboçar-los, a mode de reflexió, 

perquè cadascú esbrini segons el seu bon criteri els orígens de 
la pobresa del "Tercer Món", que fa només 30 anys, eren les 
dues terceres parts de la població mundüil. 
* Són els països amb menys població (amb el 20% de la 

població mundial) els que consumeixen el 85% dels recursos 
i els que generen el mateix percentatge de rendes; això vol 
dir que, l'altre 80% (els països pobres), han de conformar-se 
amb el 15% dels recursos, 

* no obstant això, l'impacte ambiental global de la població 
dels països "desenvolupats", amb taxes de creixement estan
cades, és rpolt major que el dels països amb creixement 
(inclosos l'India i la Xina), 

* i són aquests mateixos països, minoritaris en representants i 
minoritaris en població que, davant el tema de la immigra
ció, tanquen les fronteres i neguen (en l'Any Internacional 
de la Família), el reconeixement del dret a la reagrupació 
familiar dels immigrants. 

I en Mamadou, que gairebé supera l'esperança de vida del seu 
país, proper ja a la cinquantena, contempla des del seu oci 
involuntari el menor dels seus fills, que juga mig despullat -a 
penes cobreix el cos aquesta samarreta que algun occidental 
envià- prop dels excrements del bestiar. Una darrera mirada al 
cel, inclement i eternament blau. Avui tampoc plourà, avui tam
poc creixerà el mill, avui tampoc hi ha brots de verd amb què 
alimentar el ramat; avui restarà inactiu, un dia més, esperant 
la pluja. . 

"Vida abans del part" -somriu irònic mirant amb cinisme el 
vell aparell de ràdio on una veu professional informa al món 
dels últims esdeveniments- "Farien millor en preguntar-se si 
n'hi ha després". 

Amàlia Fernàndez (antropòloga i cap d'àmbit 
de Sociologia de l'Escola Forca d'educació en el lleure) 
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La fascinació pel gran 
Quan parlem de protecció, pensem en els grans animals. Real
ment és tan important la seva protecció o existeix una certa fas
cinació per la mida? 

Quan es parla de la protecció d'animals, sovint només pen
sem en les grans espècies. No és estrany si tenim en compte 
que les grans campanyes proteccionistes sempre han estat 
dirigides als animals de gran mida: balenes, ossos i cigonyes 

han estat i estan en el punt de mira de les organitzacions eco
logistes. 

Des d'alguns sectors, si bé no es qüestiona la finalitat de 
les campanyes, s'ha criticat el protagonisme excessiu 

d'aquests tipus d'animals, que acaparen l'atenció de la 
societat sense que s'arribi a transmetre la necessitat d'un respecte global pel medi. 

Fascinació natural 
Des de les organitzacions precursores de les campanyes no es nega que busquin 

aprofitar la fascinació natural que sempre ha sentit l'home vers els animals grans. 
La simpatia que desperten els ha convertit en la bandera de la causa proteccionis
ta. Per altra banda es tracta d'espècies normalment en greu perill d'extinció i que 
necessiten urgentment accions per evitar la seva desaparició. Animals amb hàbi
tats extensos i molt exigents amb l'estat del seu entorn, la seva protecció significa 

una protecció efectiva del seu medi i, per tant, de totes les 
altres espècies que el comparteixen. 

És a partir dels problemes dels animals grans que la 
societat ha anat prenent consciència de la necessi

tat de conservació de l'entorn. L'efecte bandera 
ha estat molt útil per poder transmetre el mis
satge ecologista. 

Maduració progressiva 
Darrerament però s'estan replantejant alguns aspectes de les cam

panyes proteccionistes, sense deixar de banda les grans espècies, es 
comença a parlar també d'altres qüestions. En la consciència social ha anat 

madurant progressivament la necessitat de protecció del medi, i a aquesta 
maduració social cal que es correspongui també una maduració en els missatges 
que les campanyes han de transmetre. Ja no es tracta doncs de despertar la 

necessitat de protecció sinó d'aprofundir en noves formes d'entendre el 
progrés i la qualitat de vida que duguin a un desenvolupament sosteni

ble. La fascinació per la mida ha de deixar pas a una consciència glo-
bal de conservació. 
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Grup 

Bankpime Guía del Ahorrador 

Asegure la rentabilidad de sus 
ahorros basta 5 años a interés fijo 8,75%* 
Con el Pagaré Asegurado usted obtiene todas las ventajas para 

sus ahorros desde 100.000 ptas. 

Alta rentabilidad tija durante todo el período 
Usted realiza una aportación al plazo que desee (1 , 2, 3, 4 ó 5 años) y al vencimiento recibe el 
capital y los rendimientos. Durante todo el período de vigencia de la operación usted se asegura 
una rentabilidad fija para sus ahorros según el plazo que haya escogido. 

7% a 1 año 7,5% a 2 años 8% a 3 años 8,5% a 4 años 8,75% a 5 años 

T AE para un Asegurado de 40 años. 

Sin retención fiscal 
Los rendimientos generados se consideran incrementes de patrimonio y no estan sujetos a reten
ción fiscal. Se acumulan al capital y producen a su vez mas rendimientos. 

Reducción de impuestos 
Los rendimientos generados se benefician de una reducción progresiva de impuestos: 7,14% por 
cada año que pase de dos. Por ejemplo, con el pagaré a 5 años, usted se ahorra el 21,42% de los 
rendimientos obtenidos. 

Seguro de vida 
Ademas, usted y su familia pueden estar tranquilos. A diferencia de otras inversiones, sus benefi
ciaries cobraran el 150% del capital al vencimiento, en el caso de fallecimiento del Asegurado, 
para plazos inferiores a 4 años, y el 100% de dicho capital final para plazos de 4 y 5 años. 

Liquidez 
Transcurrido el primer año de vigencia, usted puede disponer del capital acumulada. basta la 
f ec ha. 

* TAE para un Asegurado de 40 años y un plazo a 5 años. 

••• Grup Plans de jubilació Gestió de Patrimonis tB Ban kpi me Fons d'Inversió Actius Financers 

Castiero, 15 
VIELHA 

Av. Victoriana Muñoz, 31-1 r-3a 
EL PONT DE SUERT 

Tel . 69 05 48 
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Llengua i n1itjans de . . "" 
COlllUDIC3CIO 

A ningú se li escapa que la presència als mitjans de comunicació és un dels 
fets més importants per conèixer l'estat d'una llengua. Una llengua pot estar 
molt viva a nivell de carrer però tindrà poques esperances de continuïtat si no 
és d'utilització normal als mitjans de comunicació i organismes oficials. 

L'ensenyament a les escoles és el fonament indispensable per garantir la con
servació del llenguatge, però si al mateix temps no es va aconseguint la seva 

presència a nivell de la societat en general, la 
llengua en qüestió pot quedar condemna
da a l'ús col.loquial: la farru1ia i el grup 
d'amics i, com a màxim, com a recurs 
més o menys folclòric. 

La paulatina recuperació del fet cul
tural aranès va indestriablement lliga
da a la recuperació de la llengua. 
L'ensenyament és la base imprescin-

dible però també ho és la seva 
presència als mitjans de 

comunicació. Aquesta 
presència, difícil en 

llengües com el català, 
en el cas de l'aranès serà 

només possible si al 
darrera hi ha la voluntat 
decidida dels sectors més 

conscients de la seva 
necessitat. Simplement per 

qüestions demogràfiqu~s és pràc
ticament impossible esperar que sigui la 

iniciativa privada qui doni resposta a aquesta 
necessitat cultural, i les publicacions de les institu

cions públiques no són sovint garantia d'independència. 
Qualitat, independència i no només continguts culturals són els trets que 

poden garantir l'acceptació social de publicacions en aranès, i això només serà 
possible si els sectors socials aranesos compromesos amb la recuperació cultu
ral assumeixen aquesta necessitat i li donen el seu suport decidit. 

Girona, 49 pral. 

08009 BALCELONA 

INCOP-2000 

Tel. 412 33 30 
Fax 412 20 05 



e on te 

Era casa de Bacanera 
]o era plan petita quan mo'n anèrem de 

casa. Ère ua des cases més polides dera 
Val d'Aran, era casa de Bacanera, ben 
plantada ath miei dera vila de Bausen. 

Era sua façada, tota de pèira, auie ues 
hièstres plan granes e damb ues flòrs que 
desvelhauen era beresa d'aquera casa. Eth 
tet ère cubèrt d'ua lòsa nèra e vielha. 
Ena pòrta i auie un picapòrt de hèr nere. 

Ena nèira, un mòble de husta de herèis
ho, que mos regalèc Tòn de Vila. Ath des
sús, un miralh que héc pare quan ère 
hustèr. I auie ua pòrta ara dreta, era codi
na, e ues escales que pujauen entàs cram
bes. 

Era codina ère recubèrta de husta e 
damb ua taula de hai ath miei. En un cornèr, i 
auie era codinèra, eth horn, eth poladèr, e ua 
estatgèra a on se metien es olières, era sau e 
eth sucre. Ena recodina, se sauvauen toti es 
aliments en ua despensa. 

En un aute cornèr, i auie un buffet, damb tota 
era vaishèra, es caceròles, es cubèrts, es vèires 
e es tovalhons e es estovalhes. Eth huèc se 
hège ena paret que desseparaue era codina 
dera nèira. 

Naut i auie cinc crambes. Era de pare e mare, 
era de papa e mama, era mia e era cramba de 
banh. 

En ua auta, era saleta d'estar, i auie ua 
humenèja, ua hièstra que daue vista ath Mont 
de Bacanera e dues crossadores, ua a on mare 
hège tricot e ua auta a on pare escriuie istòries. 
Pare escriuie molt mès jamés arribèc a pobli
car arreo. 

Era mia cramba auie un lhet de husta e ua 

petita taula e un armari a conjunt. Dessús dera 
taula i· auie un tapet de hèc mare e ua petita 
lampa. Ena paret penjaua es mèns diboishi . 

Naut, en humarau, sauvauem toti es trastes 
vielhs e ath costat ua petita cramba a on papa 
trebalhaue. 

Ath costat dera casa auíem un lauader e era 
bòrda, damb cinc vaques. Pujant per ua escala 
de husta, en ua dusaua planta sauvauem era 
palha e eth gran entàs garies qu'auiem en 
carrau. M'agradauem fòrça es garies, dilhèu 
perque les veiguia petites coma jo. 

Dempús, venérem es vaques e es garies, mès 
era casa non la volec arrès a aquiu se quedèc e 
aquiu deu èster, tota esbaussada e vielha, aque
ra casa de Bacanera, sauvant es nòsti rebrem
bes; es istòries de pare, es mèns diboishi, eth 
nòs te humarau ... 

Maria Vilches 

CRAMBA OFICIAU DE COMERÇ E INDÚSTRIA 
Delegacion Val d'Aran • Tel. 64 28 34 VIELHA 
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EMPRESARI O: 

Las circunstancias en que se mueve su 
empresa son cambiantes. 

Su empresa evoluciona y usted con ella, 
así como su familia. 

Nuestros servicios también. 

1 er. Cursillo de 
Actualización de la 

gestión de pequeñas empresas 

• Aprenda a efectuar una planificación fiscal para 

ahorrar impuestos. 

• Analice con nosotros las nuevas soluciones financieras. 

• lnfórmese de las aplicaciones informóticas para Pymes 

y su utilidad en su empresa. 

Plazas limitadas 

Infonnación y reservas: Tel. 64 21 58, Srta. Paqui. 

J. TOLO Y ASOCIADOS, C.B. 
Asesoria Empresarial 

LABORAL - FISCAL 
CONTABILIDAD INFORMATIZADA - SEGUROS 

Av. Castiero, 15, entlo. - Tel. 64 21 58- Fax 64 23 25 - 25530 VIELLA 
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