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Salutació 

El President 
de la 

Generalitat de Catalunya 
Barcelona, març de 1994 

Felicito ben cordialment els qui heu tingut la idea 
de crear INCOP-2000, aquesta nova revista d'infor
mació general dedicada als Pirineus. 
Els Pirineus ja no són una barrera que separa, 

sinó un conjunt geogràfic i humà que uneix la gent 
que viu en les seves comarques. Unes comarques 
diverses, pertanyents a Estats diferents, però ara ja 
amb molts més elements que uneixen que no pas 
que separen. Per això ens cal millorar la informa
ció que tenim d'aquestes comarques, sobretot per a 
col.laborar d'una manera positiva a l'Europa que 
anem construint. Una Europa que tendeix a la uni
tat a partir de la diversitat de les terres i de la gent 
que la formen. Si volem que la gent estimi la seva 
terra, el seu país, cal que en primer lloc el conegui. 
I que el conegui bé, no amb un coneixement super
ficial o tendenciós. Aquesta revista s'ha de basar en 
una informació actual i contrastada, intentant 
donar-hi un tractament objectiu i profund, i a la 
vegada amb una visió seriosa, crítica quan calgui, 
però sempre amb la voluntat de trobar solucions als 
problemes que es puguin plantejar. Una revista que 
ajudi a sumar, més que no a restar. I una revista que 
procuri ser vàlida per a tothom. 
Cordialment, 

Jordi Pujol 



Salutació 

Tostemps que nèish ua publicacion, ei un eveniment digne de celebrà
se, pr'amor que mos apòrte ath món dera informacion, er element enri
quidor que es sòns autors pera sua illusion e professionalitat, marcaràn 
eth grad de qualitat que eth public se merite. 
Feliciti era idia, pr'amor que aguesta publicacion abarcarà endrets 

geograficament dispèrsi, mès que istoricament an hargat era personali
tat deth nòste pòble. 
Sonque didé-vos a toti es persones que formen er equip d'aguesta 

publicacion, 
endauant tamb fidança e alegrar, èm orgulhosi deth vòste esfòrç. 

Senyors, 

Amparo Serrano lglesias 

Síndica d'Aran 

••••••••••••••• 

El Pont de Suert, 14 de març de 1994 

He rebut la seva carta de 28 de febrer de 1994, en la qual ens feieu 
saber que, properament, publicareu el primer número d'una revista 
d'informació general en llengua prioritàriament occitana, però amb la 
inclusió de seccions en català i castellà. 
Com a representant que sóc d'una comarca veïna vull manifestar-vos 

el meu millor desig d'èxit de la vostra publicació així com el desig que 
esdevingui un mitjà de comunicació que enriqueixi la comunitat a la 
qual va adreçada. 
Atentament, 

Josefina Ribé i Florensa 
Presidenta del 

Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça 



En memòria 

La noia de la ràdio 
Roser Campmajor Santjaume va 

néixer el 12-04-69 a Lloret de 
Mar (Girona). 

Va trobar la mort en un fatal 
accident el 08-02-94 en un revolt 
de la Val d'Aran, tenia 24 anys. 
Després d'acabar els seus estudis 

a Girona, va marxar a Salamanca 
per fer la canera de Ciències de la 
Informació a la Universitat 
Pontifícia. Durant els estius va 
col.laborar amb la Cadena Cope i 
la Cadena Nova, ràdio, així com 
amb el diari «El Punt» de Girona, 
del qual en va ser redactora i, a 
l'estiu del 92 , corresponsal a 
Barcelona. Amb els estudis fina
litzats va venir a la Val d'Aran 
com a corresponsal de «El Punt» i 
de Ràdio Nacional i per dirigir l'e
missora municipal de Les, «Ràdio 
Les». 
Roser Campmajor, encara que 

molt jove, era ja una gran profes
sional, havia fet varis cursos d'es
pecialització i col.laborat en 
diversos programes d'investiga
ció. Amb una base teòrica molt 
sòlida, volia completar la seva 
formació pràctica per marxar pos
teriorment a treballar com a 
corresponsal a l'estranger. En el 
seu temps lliure pintava 
aquarel.les, havia exposat obres 
seves a diverses galeries de 
Madrid, i escrivia contes per a 
adults. 
Encara que no portava gaire 

temps a la Val d'Aran era ja molt 
c_oneguda, de caràcter obert i afa-

ble, «la noia de la ràdio» es va 
guanyar de seguida la simpatia i 
l'amistat de moltes persones, 
sobretot de Les a on era coneguda 
per tothom. 
En els daners mesos es va dedi

car completament a dos objectius: 

gene-
ral , aquesta 
revista , de la 

consolidar Ràdio 
Les i tirar 
endavant una 

nova revista 
d'informa

ció 

qual havia assu
mit les tasques de 
direcció. En aquests 
dos projectes havia dipo-
sitat tota la seva joventut i 
il.lusió. 
Ràdio Les vol continuar, arribar 

a ser el que la Roser s'havia pro
posat: una ràdio de tots i per a 
tots. (Per als amics de Les: no 
deixeiu de llegir l'article sobre les 
emissores municipals, reflecteix 
fidelment el que la Roser pensa
va). 
Aquest primer número de 

INCOP-2000 és un homenatge i 
un record. Un homenatge a qui va 
contribuir decisivament perquè 
aquesta revista sigui una realitat. I 
un record que volem que es reno
vi cada mes durant molt de temps. 
Farem el possible per continuar la 
seva feina, perquè la seva estada 
entre nosaltres no hagi estat en va. 



En memòria 

AI, ROSER ... 

Un dia 
després de 
l'accident 

(hores 
només) 

vaig 
escriure 
aquesta 

carta a la 
Roser, 
fer-ho 
em va 

ajudar a 
acceptar la 
seva mort. 

No he 
volgut 

canviar 
res, només 

he arranjat 
una mica la 
puntuació. 

(Cuida't 
Roser). 

Ai Roser, quin fàstic de vida , 
quante coses t'han mancat per fer. 
Què difícil que és tot -em deies
però encara volies fer més coses i 
ja pensaves en fer-ne més després. 
No e n tenies prou: la ràdio, la 
revista, aquella possible beca, un 
viatge potser i després ... Ai Roser, 
no tenies temps per a res, quants 
cops havíem quedat i no havies 
vingut?, o apareixies dues hores 
després «avergonyida» i, somrient 
m'explicaves que quin dia, que no 
havies parat? Pels amics sí que en 
tenies de temps però, temps per 
xetTar però sobretot per escoltar ... 
I ahir al matí no m'ho creia, no 

podia ser, no quan tot et comença
va a anar bé, havíem de dinar junts 
i treballar a la tarda, tanta feina per 
fer! Jo et portava coses que encara 
són al cotxe, ho teníem!, ja res no 
ens podia aturar ... ai, Roser. 

No ha deixat de nevar Roser, com 
si la neu volgüés cobrir ràpida
ment tot rastre de la tragèdia, totes 
les teves presències, i la neu ho ha 
esborrat tot, tot menys la nostra 
pena. Ara la neu sempre em farà 
pensar en tu: nevava el primer cop 
que vam parlar de la revista, i 
sovint quan treballàvem plegats, i 
en aquelles converses tan «meta
existencials», com aquell dia a la 
ràdio. Mentre parlàvem dels teus 
problemes amb els homes i els 
meus problemes amb les dones, 
anaves dedicant discos i després 
de més d'una hora, quan ja sabíem 
que no hi ha qui entengui ni als 
homes ni a les dones, que només 
podem intentar entendre a les per
sones, ens van avisar que no sor
ties per antena, que no s'et sentia. I 

vas riure, amb aquell riure fàcil, 
contagiós, pensant que aquestes 
coses només et podien passar a tu. 
Avui també ha nevat sense parar 
Ro er, com si la Vall no et volgués 
deixar marxar, ara, ara se n'adona 
de que et volia, de que et necessi
tava. 
Ai , Roser, havies passat uns dies 

una mica moixa, les peles, l'enyo
rança de casa, els teus dubtes amb 
els homes ... però ja ho havies arre
glat tot, el teu món tornava a estar 
endreçat, ja sabies com ho faries 
tot. Vam treballar tota la tarda, vas 
trucar a casa -sempre compartint 
l'alegria-; després , sopant a casa, 
vas somiar planificant el futur. Als 
24 anys tot és possible, cap empre
sa és utòpica, nomé calen il.lusió 
i empenta i d'això a tu te'n sobrava 
com per donar-ne cabassos. Ja tor
naves a tenir pressa, vam beure 
cava i vam arreglar el món: està
vem farts del Liceu, de l'orca 
Ulises i del comte Arnau ... tantes 
coses per fer! 
Ai , Roser, avui ja has marxat cap 

al teu poble, cap al teu mar que 
estimaves tant, hi ha alguna cosa 
que no estimessis, però? 
I, de cop , m'he trobat sol. No 

tenia pressa, no havia quedat per 
fer mil coses amb tu; he arribat a 
casa i, a l'entrar a la cuina, he vist 
els plats del sopar ... i la teva copa. 
I ja no he pogut més. No volia plo
rar Roser, perquè sé que no ho vol
dries, no volia plorar Roser, però 
de cop t'he sentit tan propera ... ! 

Ai , Roser, que et guardarem la 
pena molt, molt temps ... Ai , Roser, 
perquè et feies estimar tant? 

Joan (9-2-94) 



Presentació 
p T e S E 

. , 

Per un futur co01ú 
Si llegiu aquestes línies és que la revista ha sortir al carrer. No, no 

és una firmació òbvia, ni un joc de paraules. DaiTera d'aquestes 28 
pàgines que teniu a les mans, hi ha un llarg camí, ple d'incerteses, 
dificultats i -perquè no dir-ho- de vacil.lacions. Però també hi ha 
molta il.lusió, optimisme i voluntat. ILlusió pel present, optimisme 
pel futur i voluntat per treballar-hi. 
El moment que vivim representa un gran repte, les nostres terres es 

troben en un període decisiu de la seva història. Els canvis es pro
dueixen ràpidament per davant nostre, sense tenir temps per reaccio
nar. Una nova àrea, de característiques cu lturals i socials diferents, 
però amb interessos i problemes comuns, s'està configurant ràp ida
ment. En una Europa sense fronteres, no hem de seguir criteris 
geogràfics, sinó més aviat socials, culturals i d'activitat econòmica. 
Així, aquesta àrea dels Pirineus, que s'extén des de l'Alta Ribagorça 
a Comenges passant per l'Aran està prenent forma ràpidament. 
És aquest procés, per al qual cada cop tenim més qüestions comu

nes, el repte que se'ns presenta. Un repte econòmic, social i cultural . 
Perquè hem de conviure però mantenint les nostres identitats, hem 
de caminar junts però sense perdre les nostres aiTels. Les societats -i 
les cultures que els hi- donen forma- no són una entitat estàtica, no 
són una escultura acabada. Les societats són entitats vives, dinàmi
ques, canviants, en constant evolució. S'enriqueixen dia a dia amb el 
contacte, l'intercanvi i la convivència. Però perquè això sigui possi
ble, cal que hi hagi punts de referéncia, cal que hi hagi unes arrels i 
una identitat sobre les quals podem afegir, enriquir i transformar, 
adaptant-nos als nous temps. Es des de les nostres pròpies identitats 
que podem caminar plegats, des del respecte, la igualtat i la toleràn
cia. 
I cal també que ens coneguem, que ens comuniquem. Aquesta 

revista pretén cobrir, en part, aquesta necessitat. La nostra societat té 
el repte de construir un futur comú. Per a nosaltres, per a INCOP-
2000, el repte és, modestament, contribuir-hi. 

Som conscients que aquest número no satisfarà tothom, molts tro
bareu a faltar coses. Nosaltres també, però aquest és només el primer 
pas, i no tenim precedents en què basar-nos, estem encetant un nou 
camí. És per això que necessitem saber les vostres opinions, vo lem 
saber com us agradaria que fos INCOP-2000. Feu-nos arribar el vos
tre parer i, per favor, sigueu crítics, molt crítics i exigents. Però 
també benevolents, tingueu en compte que acabem de començar i 
que ens farà falta el vostre suport. Creiem que serem capaços de 
merèixer-ho. Aquí teniu , doncs, per un futur comú, una nova revista, 
esperem que us agradi. No volem acabar sense agrair l'amabilitat que 
han tingut les nostres personalitats, volent adreçar-nos paraules d'en
coratjament envers aquest projecte. Esperem que a les seves felicita
cions es vulguin afegir, després de llegir la revista, les vostres. 

INCOP-2000 
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Opinió 

Desvolopa01ent entà toti 
Es perspective de desvolopament entàs nòstes tèrres semblen definitivament arniades principaument de 

cap entath torisme. Es inver ions e iniciatives economiques s'adralhen ena cerca de naues aufèrtes e infras
tructure entad aguest sector e se hèn esfòrci ena promocion toristica en toti es mercat , se ven era nòsta 
aufèrta e era nòsta imatge. Sen e hicar en question era assolidada importància entath nòste futur deth desvo
lopament dera indústria toristica, cau hèr ua sèrie de reflexions se non volem véner quauquarren mès qu'era 
nò ta aufèrta e imatge. 

Pr'amor que, a truca de crear equipaments, de besonh, entath lé er des visitaires, desbrembam es nòsti prò
pris besonhs. Ei plan ben d'invertir en naui atractius toristics, mès non s'eth còst ei era manca d'equipaments 
sociaus , plan qu'alavetz, ath deià dera nòsta aufèrta veneram eth nòste benestar. Ei vertat que cau crear 
naues infrastructures e melhorar es comunicacions, mès non s'eth cò t ei eth nòste entorn ja qu'alavetz vene
ram quauquarren mès qu 'era nòsta imatge. Ei plan ben que cerquem un torisme de qualitat, que genère 
recorsi economies, mès non pas s'açò arture que bona part dera nòsta populacion accedisque ar usatge d'ins
tallacions e activitats. Volem que venguen visitaire , planvenguts siguen, de besonh entath nòste progrès 
economic, mès açò non a pas de dificultar eth nòste progrès sociau e culturau. 

Correspon as institucions publique ajar d'arténher un desvolopament equilibrat e so tenible, e que eth 
revengut economic sigue tanben un revengut sociau, que es equipaments toristics agen tanben utilitat sociau, 
en tot garantir er accès a tota era populacion e mès se son frut , totau o en part, d'iversion publica. Mès 
correspon tanben a toti nosati susvelhar entà qu'atau sigue, s'ei que volem un desvolopament sostenible e 
entà toti. . .............. . 
Fotograma 

«Soliceudaritat» 
A voltes sobre el Liceu, val a dir que a la perplexitat inicial 

ha anat guanyant pas una certa irritació. No és qüestió d'entrar 
en detalls sobre l'assumpte, ón prou coneguts, ni tampoc en la 
polèmica sobre el com, quan, a on i perquè de la seva recons
trucció. 

No és qüestió de si veritablement el Liceu és un símbol tan 
important o si hem de pagar entre tots la joguina trencada -per 
oblidada, diuen- de la no tra burgesia. No, la perplexitat i pos
terior irritació vénen del fet d'anomenar a la col.laboració o 
suport ciutadà cap al Liceu com a solidaritat. Si llegim qualse
vol diccionari de la llengua catalana podem trobar definicions, 
com ara aquesta o semblants , sobre el mot solidaritat: 
«Comunitat d'interessos i responsabilitats, i el fet de trobar-se 
en aquesta comunitat». No crec que col.laborar en la recons
trucció del Li{;eu s'ajusti massa a aquesta definició -(no em 
sembla que la ciutadania en general es trobi dins de la comu
nitat de propietaris i/o usuaris del Liceu, i no parlem ja de res
ponsabilitats i interessos comuns)-, i encara meny al que, de 
forma més àmplia que l'estricte definició enciclopèdica , 
podem entendre actualment com a solidaritat. La solidaritat va 
lligada a fets com la discriminació, l'opressió, la fam, la misè
ria ... -com no es pot ser solidari amb els que tenen més que 
nosaltres? amb els que no han patit, ni patiran , aquests fet i 
que en tot cas, en són en part responsables? No m'interpreteu 
malament, no en fa nosa el Liceu (o no me'n feia). No m'im-

pressiona gaire aquesta sacralització de 
la música. Per als qui , com a molt , 
podem arribar als «compacts», no ens 
és un problema la reconstrucció del 
Liceu, personalment ni em va ni em ve. 
Però per favor, davant de l'allau de con
certs i actes que en vénen a obre no 
demaneu més solidaritat, en tot cas si 
no voleu utilitzar expressions com 
suport o ajut perquè potser les trobeu 
poc expressives o gastades us proposo, 
modestament , que utilitzeu d' a ra en 
endavant el mot, «Soliceudaritat» -no 
us demanaré drets d'autor pel eu ús , 
serà la meva petita contribució «soli
ceudària»-. Perquè sinó, a cops d'utilit
zar les paraules per al que no són, 
acabarem per no saber de què parlem i 
encara serà més difícil, que ja ho és 
molt, difondre els conceptes, els signi
ficats, en definitiva els valors, que com 
la solidaritat, són tan difícils de trobar a 
la nostra societat. Potser caldrà buscar 
definicions més precises per poder 
diferenciar més clarament el que és i el 
que no és cada cosa, o la subtil diferèn
cia que hi ha entre solidaritat i caritat, 
per exemple. 

És clar que aque ta és una altra 
pel.l ícula. 

PolAroid 



Opinió 

A hores d'ara estar aturat no és ni 
notícia, per molt que els diaris 
s'entestin en fer esclatar les xifres 
de tant en tant en les seves pàgines 
quan les estadístiques diuen que 
augmenta la taxa de gent s~nse 
feina. Estar aturat s'ha convertit en 
una «ocupació» més en la civilit
zació moderna, remunerada en el 
millor dels casos amb un petit sou, 
amb data de caducitat i aviat amb 
les mateixes obligacions fiscals 
que qualsevol altra. Bé, tot plegat, 
és un dir, perquè ningú no vol 
estar aturat i és ben comprensible. 
Conec molta gent que està aturada, 
amics i coneguts a la ciutat i a la 
muntanya. Els de ciutat van bus
cant dia rera dia i si troben, troben 
poca cosa o «misèria », però 
almenys el mercat «existeix», pal
pita una mica. Però ~ls de ~un.tan
ya no poden ni buscar palpttacwn~ 
de cap mercat. La muntanya esta 
seca de feina i la poca que hi ha de 
vegades no es dóna ni a la gent de 
la comarca. Això, que no és cap 
novetat tampoc, és un fenomen 
curiós i denunciable. Des de les 
administracions es parla de donar 
un cop de mà a l'activitat econò
mica de la muntanya, que es va 

••• 

<<Aturats 
a la Diuntanya>> 

despoblant de gent jove, l'única 
que pot empènyer la represa ?es
prés de la crisi. Però la gent JOVe 
segueix marxant perquè li vene.n 
«motos» i ha de passar amb almOI
nes. Molts dels aturats a la mun
tanya porten camí de convertir-se 
en els herois del segle XXI de les 
nostres comarques . Ja sabem que 
estan acostumats a treballar per 
temporades, però d'això se n'apro
fiten les administracions que sem
bla que provin la resistència del 
personal. Però potser que anem a 
les cues que es formen cada setma
na o cada mes per segellar a les 
oficines de l'INEM i que parem 
l'orella, és la imatge dels anti
herois . Anti-herois o herois , els 
aturats a la muntanya són els grans 
desconeguts, allò que ningú no veu 
quan va a esquiar, a trepitjar herba, 
a contemplar la meravella romàni
ca o a menjar carn a la brasa. 

Anna Blume 

Gacetin: per lliure 



Era puncha 
(iralt tOittOtS 

-Quin 
d'aguesti 

dus 
bastiments 

serà 
mès 

lèu prèst? 

u 

Sagrada Familha (Barcelona) 

2 )} 

Palaí de Gèu (Vielha) 

(Remèrca: Inaugurar non ei 
era madeisha causa qu'aca
bar.) 

Pòden manar es sues respon
ses entar apartat 161 de 
Vielha o dirèctament per 
Fax .... 

Entrerniei es endonviaires se 
sortejarà un huelheton de 
materiau de patinatge (sus 
arròdes, done sus gèu ... ) 



Política 
Etb nau camin deth Conselh 

Lèu vierà hèr un an que un nau equip de govèrn prenec es guides deth recupe
rat Conselh Generau d'Aran. Ua coalicion, imprevista quauqui mesi abantes, 
enter Union Democratica Aranesa treiguec era Sindicatura a Convergència. 
Despús dera «peiregada» dera mocion de censura venguec era doçaina, tamb 
aigües estornejades er actuau govèrn comencèc de mercar eth camin 

.Era societat aane a encara non s'auie pas abi
tuat a auer un conselh comarcau, quan era lei 
d'Aran la dotèc d'un Con e lh Generau qu'ère 
eth començament dera recuperacion dera iden
titat e es libertats araneses. on i auec pas 
guaire temps entà gòis, ne entà que es arane i 
podessen digerir era naua situacion. Es bones 
intencions de collaboracion e unitat exprimides 
per toti es partits dei hèren lèu pas a ua bronida 
luta entà miar eth camin dera recuperacion. En 
miei dera peiregada era nau deth Conselh se 
hòraviaue e fòrça se demanauen s'era luta non 
acabarie pas en naufragi. Fin finau, ua aligança 
pas demorada, talament coma es mel-
hors susmautes des pellicules, se hec 
tamb eth sòn comandament. 

Eth nau equipatge comencèc per 
campar es cales, ère de besonh lançar 
era aun·a abantes de començar a navi
gar mar entà laguens, e ath deià s'auem 
present que en política era doçor ei 
enganhiua, e mars d'Aran son plei de 
perilhs. 

Es escambis deth Conselh 
Pendent aguest temps, non se pòt pas 

remir que non i auut cambi en 
Conselh, organ i acion entà uns, reor
ganisacion entà d'auti, cambis de per
sonau (q uauqu'un traumatic) e der 
espaci fi ic s'an hèt ath madeish temps 
que s'afortie era activitat administratiua. 
Yertadèrament, s'a restruc turat lèu tol er espaci 
físic dera sedença deth Conselh tamb naui 
burèus, mobiliari e ambients. S'a encomanat 
tanben un estudi entà un possible agraniment 
futur. Mès eth cambi non a estat pas sonqu'ua 
restructuracion der espaci. Era naua coalicion 
accedic tath govèrn en tot allegar es besonh 
dera Val e era urgéncia de fòrça problèmes 
que, acornerats pera luta política, non admetien 
mè retard entara sua solucion. 

Era ges uda a fòrça problèmes passe pera 
assopcion de naues competéncies, a despiet de 
que n'i a que que tionen era capacitat deth 
Conselh entà amiar tà deuant es qu'a aué. Ara 
ben, aquerò qu'ei plan vertat, ei qu'era societat 
aranesa non admet mès demores ena solucion 
de fòrça ahèrs. S'en carrèr s'a era sensacion que 

eth Conselh navigue plan a pla er, era vertat ei 
que era activitat ei fòrça viatges tant extrèma 
que còste de curbir informatiuament. Ua grana 
part d'aguesta activitat son estudis, amassades 
e questions administratiues, que demoren luenh 
deth ciutadan mès que son de besonh entà miar 
a cap quinsevolh accion. 

Arribar en un pòrt, coma era signatura deth 
traspàs de competéncies en matèria de preven
cion e escandiment de huecs, exigís ua longa 
trauèssa, son de besonh fòrça amas ades e 
convèrses enter totes es parts implicades aban
tes d'arténher un acòrd. Mès era màger part d'a-

guesta actiV Itat non a pa conquéncies entath 
ciutadan, que ve coma eth temps còle e a era 
sensacion de que i a pògui resultats concrèts. 
Eth Conselh , calat laguens un procès d'organi
sacion intèrna e ahiscat per ahèrs urgents, non 
a pas eth temps entà apressà-se ath ciutadan, tà 
que es aranesi lo senten coma ua institucion 
pròpria. 

Eth temps e es mieis de comunicacion 
Era ac ti vitat d'Aran ei possanta e açò pause 

ath Conselh problèmes urgents, un darrèr er 
aute sense solucion de continuital. Membre 
deth Conselh coheissen en privat que plan viat
ges simplamenl non i arriben, eth temps non 
dèishe pas entad arren mès. Es formali tats e 
tèrmes legaus, es procediments e, enquiath pro
tocòl de besonh entà enterpréner quin evolh 
accion, non dèishen pas temps entà guaires fio-

L'amparo 
no para 



/ 

Política 
rade . Eth nau govèrn se ve obligat a rcsòlver 
problèmes ath madeish temp"> qu 'a d'organisar 
tot eth sistèma administratiu de foncionament . 
non hè pas guaire que s'a deishat prè>t eth 
reglament organic de foncionament intèrn, çò 
que determine que fòrça viatges es formes non 
siguen pas deth tot corrèctes, mès eth temps 
prè se e es arens i vòlen gessuda as problèmes. 

Era oposicion acuse ath Govèrn dc prccipita
cion e ineficàcia, plan viatges an coneishença 
des tèmes en moment de celebrà-se es plens, 
convocats tamb pas guaire temps d'auança. 
sense poder estudià-les abante . Pera sua part, 
eth Govèrn denóncie que es conselhèrs dera 
oposicion non van entàs amassades de trabalh 
entàs que son convocats, e quauqu'ún d'eri hè 
temps que non campe pe · plens. 

Sigue coma sigue, era vertat ei que, enter es 
uns e es auti, non acaben de balhar era imatge 

institucionau de 
besonh qu'aprèsse eth 
Conselh Generau, -
pr'amor que, autant 
Govèrn coma oposi
cion formen eth 
Conselh- ath ciutadan. 
Era recuperacion des 
institucions araneses 
passe, inevitablament 
entà que era societat 
aranesa les sentc prò
pries e, entà qu'açò se 
produsisque, cau que 
siguen mès transpa

Conse//¡ Genemu rents e a pròp. Tanpòc ajude bric que era opo-
si ci on, parapetada en bèri municipis, 
protagonise << plantes» institucionaus ara 
Sindica o a conselhèrs dera Generalitat, ne que 
eth Conselh non convòque es actes tamb era 
forma e eth temps apropriats. E relacions ins
titucionaus an d'èster peth dessús des peleges 
politiques. 

An melhorat fòrça es causes despús que deth 
pru mèr plen de ra mocion de censura, represen
tants des mieis de comunicacion aueren de sèi
se en solèr entà poder seguir era amassada. Es 
relacions tamb era madcisha premsa comencen 
d'èster mès coladisses, mès manque encara 
fòrça entà arténher era transparéncia informa
tiua de besonh qu'ajude a apressar eth Conselh 
ath comun des ciutadans. Amassades que non 
se comuniquen, retards inacabables, anulacions 
de darrèra ora son encara plan soents. o se 
sage pas sonque de respectar es mieis de comu
nicacion ·enon es ciutadans, qu'an eth dret 
d'èster informats dera activitat des sues instilll
cions publiques. Pòt èster o dilhèu eth temps 
non artenh entà tot, mès non auem pas de des
brembar que tant important coma era activitat 
política e era solucion des problèmes, ci era 
coneishença que n'age era populacion des sues 

institucion 
Tanben açò ci responsabilitat, coma integran

ta deth Conselh, dera oposicion, que tanben a 
descuedat aguest aspècte, done non a estat 
enquia non hè pas guaire qu'a nomentat un pòr
tavotz, dilhèu possada peth clam des mieis de 
comunicacion, e que soent balhe explicacion 
contradictòries segon qui les dongue. 

Tot amassat contribuís a que eth Conselh dera 
Val d'Aran, tan desirat pera societat aranesa, 
coma esturment dera recuperacion dera cultura 
e era identitat aranesa, sigue aué quauquarren 
luenhant, desconeishut e inaccessible entà 
grana part des ciutadans, done, ei plan signifi
caiua era abséncia de public enes plens, enquia 
tamb tème polemics. Evidentament, non ei 
pas vertat que eth Conselh -govèrn e oposi
cion- non hèsque pas arren, cau méter es bases 
entath trabalh posterior, mès que non sigue 
vertat non hè mens grèu qu'aguesta sigue era 
imatge que n'an fòrça ciutadans. Era urgéncia 
des problèmes non dèishe pas temps entà hèr 
propaganda, mès n'i aurie pro tamb ua política 
informatiua un shinhau mès suenhada. 

Era importància der aparelh administratiu 
Deth Conselh estant se pause coma prioritat, 

era creacion d'un aparelh administratiu e de 
foncionament capable d'assumir es naue com
peténcies que s'anaràn transferint dera 
Generalitat, crear es fonaments de besonh, 
causa que ja s'a hèt en grana part, que permeten 
era recuparacion dera gestion des nòsti recorsi 
en toti es domenis. Aguesti fonaments non 
seràn complits s'ath madeish temps eth 
Conselh non cree es vies de comunicacion de 
besonh entà èster en contacte tamb es ciuta
dans. S'aué, era ciutadania desconeish fòrça 
des aspèctes de foncionament e activitat deth 
Conselh. malaisidament aurà mès coneishe
ment quan eth Conselh age mès competéncies 
e, plan per açò, mès recorsi a gestionar e mè 
activitat. 

Era recuperacion deth Conselh s'a de hèr 
tamb transparéncia se se vò qu'aguesta sigue 
plea. Dera transparéncia, era imatge que deth 
Conselh n'agen es ciutadans, depen tamben era 
sua futura composicion. Eth cambi de govèrn, 
tamb era naua coalicion, aurà un còst polític 
determinat entà toti es partits, còst que, ara per 
ara, ei de mau determinar. on se sage de dau
rir ua guèrra de propaganda -ar electorat non se 
lo pòt enganhar atau coma atau-, senon d'asso
lidar eth Conselh coma institucion, peth dessús 
des pcleges polítiques. Era societat aranesa 
aquerò que vò son es sues istoriques institu
cions e eth desvolopament dera sua identitat 
sociau e culturau, e non dcsbrcmbem que 
saberà avalorar ad aqucri que contribuïssen, ja 
sigue deth rnadeish govèrn estant o dera 
madeisha oposicion, a balhar ua imatge institu
cionau apropriada. 



Economía 
Actualidad del sector emp resaria lnformación fiscal y laboral 

El Contrato de Aprendizaje (I) 

* VENTAJAS PARA LA 
EM-PRESA 

* VENTAJAS PARA EL 
TRABAJADOR 

* APLICACION SENCILLA 
YPRACTICA 

El Contrato de Aprendizaje, 
regulado en el Real Decreto-Ley 
18/93, de 3-12-93 y el Real 
Decreto 2.317/93, de 29-12-93, 
tiene como finalidad el facilitar a 
las empresas la contratación de 
trabajadores de mas de 16 años y 
menos de 25 , que no tengan la titu
lación requerida para poder ser 
contratados en pràcticas en el ofi
cio objeto de aprendizaje. 

Las condiciones del contrato, de 
forma resumida, son: 
* DURACION DEL CONTRA

TO: Un mínimo de 6 meses, y un 
maximo de 3 años. (Los de una 
duración inferior a la maxima 
podran prorrogarse hasta los 3 
años). 
* JORNADA DE TRABAJO 

EFECTIVO: El 85% de Ja jorna
da maxima. 

* SALARIO: No podra ser infe
rior al 70, a l 80 o al 90 % del 
Salario Mínimo Interprofesional 
durante el primer, segundo o tercer 
año de vigencia del contrato. 
* COSTE DE LA SEGURI

DAD SOCIAL: El importe de las 
cuotas de S. Social a cargo de la 
Empresa serií de 3.500 Pts. men
suales por trabajador acogido a 
esta modalidad. 

::: APRENDIZAJE TEORICO: 
El trabajador se compromete a 
dedicar el tiempo equivalente al 
15 % de la jornada maxima, a 
seguir los estudio según un plan 
per onali zado y cuyo coste corre a 
cargo de la Empresa. 

HBRICA'IiTE DE: 
\'i~ucta~ Scmirc .. i'itcntc .. 

* TITULO: A la finalización del contrato, el 
trabajador recibira un CERTIFICADO DE 
APRENDIZAJE, que podra convalidar si lo 
desea en un CERTIFICADO DE PROFESIONA
LIDAD, previa la aprobación de un examen. 
*COSTE DE LA FORMACION: Existe una 

Academia homologada y habilitada a tal fin, que 
lleva a cabo la enseñanza obligatoria por un 
importe de 3.500 Pts. mensuales por alumno. 
* PLAN DE ESTUDIOS: La Academia con

fecciona el Plan, y su representación en la zona 
de la Val d'Aran y Alta Ribagorça lleva a cabo 
toda la tramitación necesaria. 

* SEGUIMIENTO: La Academia se ocupa del 
seguimjento, evaluación de los estudios realiza
dos y examen fi nal. 
*NUMERO MAXIMO DE APRENDICES: 

De 1 a 30, según el número de trabajadores de la 
Empresa, en la proporción siguiente: 

TRABAJADORES 
Hasta 5 
De 6 a 10 
De 11 a 25 
De 26 a 40 
De41 a 50 
De 51 a 100 
De 101 a 250 
De 251 a 500 
Mas de 500 

APRENDICES 
1 
2 
3 
4 
5 
8 

10 o el8% 
20 o el6% 
30 o el4% 

*SUBVENCIONA FONDO PERDIDO: Por 
cada contrato de aprendizaje que se convierta en 
contrato indefinido, el empresario percibira una 
SUBYENCION A FONDO PERDIDO DE 
500.000 PESETAS. 

INCENTIVOS FISCALES PARA LAS 
EMPRES AS 

Entre los diferentes incentivos a la actividad 
empresarial, conducentes a potenciar la creación 
de empleo, no mencionaremos algunos que por 
su poca importancia o poca incidencia en la eco
nomía real de la empresa son irrelevantes, cen
trandonos en los que creemos tienen un gran 
interés para las empresas que deseen promover o 
fomentar nuevas activ idades empresariales. 

FABRICA. Ot"ICI~H \' •:XPOSICIO'Ii : AL\IACE)O \' EXPOSICJO);: 

CAutoriJ'ill"JÜn dc u .. n :'\ "0~4() del l.l-09-YOJ 
Cira. ~-:!~0. Km. 126,4()() 
Tcl.(97.l)69006~· Fa"<(9DJ690400 
EXPOSICIO'Ii \' O."JCJ)OA: 

Mig Arun , Vn. (Ürd. Fr.m~.:ia) 

Tci.C97:')64146W fa\t97~)t'M:!271 

Z5530 VIEI.HA ll.lc;JaJ 
PR.E'TENSAD<>S 
RIBERA 

• Cajctonc" dc hunm~lln para FnrJadO RETICL"LAR 
• Bloqu~., Bo,ediJia, Rc,oltone' dc honnii,!tln. A. \ d<t. Vil..loriantl M ui'ltu, 2fl Tel. 197:\) 69 06 13 

25520 EL PO'IiT DE Sl ERT il.lc;dal 



Econo mía 

90% 

80% 

2M 4M 6M 

Porcen/C/je de pensión 

de jubilación sobre el 

tíltimo salaria 

(mi/lones de ptas. ) 

Grup 

L as pensiones 
Se trata del tema estrella desde hace 

ya varios meses, pero que con las 
declaraciones de los últimes día va 
adquiriendo mayor actualidad. El asun
to es tan importante que inclusa el 
ministro Solbes advirtió de las dificul
tades en que podemos encontrarnos 
quienes hoy estamos en los 40 años 
para cobrar las pensiones en el mamen
to de la jubilación. 

Los problemas de la Seguridad Social 
en este a pecto son antigues y varias 
las causas que nos han llevada a esta 
situación. Los cambio demognificos, 
la reducción de la población activa, la 

incorporación de 
nuevos colectivos al 
mundo del trabajo, 
la globalización de 
la economía, otros 
factores que se van 
acumulando día a 
día hacen totalmente 
necesaria y urgente 
la reforma del actual 
si tema de Seguri
dad Social. 

sM 10M Los especialistas 
estan convencidos 

de que las pensiones públicas de jubila
ción son y deberan ser muy inferiores a 
los ingresos que se perciben en la vida 
laboral activa. En 1980 existían 3 coti
zantes por cada pensionista de la 
Seguridad Social. En 1993, la relación 
era de 2,2 y esta relación se reducira en 
el futuro. 

Ante todo ello se nos plantea cómo 
preparar debidamente nuestra jubila
ción y buscar las diferente fórmulas 
que mejor se adapten a las necesidades 
de cada uno. 

Una solución al problema pasa por los 
Planes de Jubilación. Instrumenta-dos a 
través de un Seguro de Vida, ofrecen 
liquidez y suelen garantizar una míni
ma rentabilidad durante toda su vigen
cia, ademas de una reducción 
progresiva de impuesto en el transcur-

so del tiempo con la posibilidad de lle
gar a no tributar por los rendimientos 
obtenidos. 

Otro instrumento son los Plane de 
Pensiones acogidos al marco jurídica y 
fiscal de la Ley de Planes y Fondos de 
Pensiones de 1987. Con las aportacio
nes realizadas por los partícipes se 
constituye un fondo de cuya rentabili
dad se encarga una gestora. Su princi
pal atractiva es el buen tratamiento 
fi cal de las aportaciones: desgravación 
en la base imponible del IRPF con 
límite del 15 % de lo rendimientos 
netos del trabajo y aportación maxima 
de 750.000 pts. La desventaja mas 
grande es su iliquidez, o sea , no se 
puede disponer del dinero hasa la jubi
lación a menos que se den las contin
gencias de muerte o invalidez. 

La tercera gran alternativa viene 
constituída por el denominada produc
te de los 90: los Fondos de Inversión. 
Son instrumento de ahorro muy flexi
bles que estan alterando las formas de 
ahorro-inver ión de muchos españoles. 
Los recursos gestionades por los 
Fondos de Inversión han superada ya 
en nues tro país lo I O billones de pese
tas. La fiscalidad es la razón que unida 
a la buena rentabilidad, gran eguridad 
y total liquidez han popularizado el 
producte en lo último años. 

Por todo ello, la elección de una fór
mula de ahorro requiere una opinión 
mas profesionalizada. Cada persona 
tiene mas características personales 
distintas y son muchos los factores a 
tener en cuenta al elegir la alternativa 
de ahorro previsión mas conveniente: 
la situación personal , familiar, ingre
sos, capacidad de ahorro, nece idad de 
liquidez y fiscalidad hacen necesaria la 
ayuda de un Profesional para con toda 
seguridad elegir la alternativa mas ven
tajosa al caso personal. 

Francesc Martí 
Director Comercial 

Bankpyme Seguros Vida 

Bankpime 
Supercomptes 

Fons d'Inversió 

Gestió de Patrimonis 

Actius Financers 

Castiero, 15 
VI EL HA 

Crta. Boí, s/ n. 
CASTELLÓ DE TOST 



Societat 
Els ajuntaments del Pont de Suert i 

Vilaller han sol.licitat al Ministeri 
d'Obres Públiques , Transport i Medi 
Ambient (MOPTMA) un projecte 
alternatiu per a l'aprofitament de les 
escombraries del segon túnel de Vielha 
i el tram viari entre Areny i El Pont de 
Suert, per ser inclòs en els estudis d'im
pacte ambiental que el govern està rea
litzant per aquestes due obres. 

El projecte alternatiu d'ambdós muni
cipis de l'Alta Ribagorça va ser presen
tat recentment per part del diputat 
socialista al congrés Josep Pau, al 
ministre Josep Borrell; el qual , a més a 
mé de propo ar una pròxima entrevis
ta amb els do alcalde de le esmenta
des poblacions, Odón Ventura i Josep 
Maria Turmo, el sol.licita prèviament 
que redactin un avantprojecte i que els 
hi tramitin. 

El pla elaborat pel Pont de Suert i 
Vilaller és molt ambició i inclou l'ha
bilitació d'una zona lúdica-esportiva 
d'aigües tranquil.les, que probablement 
anirà ubicada a la cua del pantà 
d'Escales, junt al Pont de Suert i a la N-
230. Aquest pla serviria per a donar 
sortida al milió de metre cúbics que 
repre entaran le escombraries del 
egon túnel de Vielha , que ha de 

començar a construir-se aquest any, i el 
tram de la N-230 entre les dues provín
cies, que també ha de començar a con
dicionar-se al 1994. Cada obra uposa 
500.000 metres cúbics de runes, res
pectivament. 

El principal impulsor d'aquesta inicia
tiva, l'a lcalde del Pont de Suert, Odón 
Ventura, de taca la complexitat d'a
quest projecte en el qual estan impli
cats no només do ajuntament i el 
MOPTMA, sinó també la Confederació 
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) i la com
panyia elèctrica Enher; al respecte diu 
que «el projecte requereix la col.labo
ració i implicació de totes les parts i 
creiem que totes en sortirem beneficia
des». Malgrat això Ventura reconeix 
que no hi ha dubte que la principal 
beneficiada serà la comarca de l'Alta 
Ribagorça, que «amb la realització d'a
questa obra d'interès turístic i ecològic 
podria veure reactivada la eva econo
mia de forma molt positiva en un 
moment tan crític com l'actual». 

L'alcalde del Pont de Suert assenyala 
que l'aprofitament de totes Les runes de 
roca i pedres per a la construcció d'una 
zóna d'aigües tranquil.les permetria que 

D'escombraries a 
aigües tranquil.les 

Proposen una zona lúdica-esportiva 
a la cua del pantà d'Escales 

les zone que rodegen les obre del túnel de Vielha i 
del tram Areny-El Pont de Suert no sofreixin cap 
tipus d'agressió ecològica. 

Compensació d'envergadura 
Aquesta és la primera iniciativa d'aquest volum i 

envergadura que plantegen ajuntaments d'aquesta 
zona a l'administració. En zones com les de Rialb i 
el Pallars Jussà també estan sent projectades zones 
lúdiques similars per a l'aprofitament turístic i la 
conservació ecològica; i malgrat que representin els 
mateixos objectius que aquesta de l'Alta Ribagorça 
el eu abast no és tan ampli , encara que sí la seva 
repercussió. En el cas de Rialb, e tracta de rehabili
tar una làmina d'aigüe tranquil.les una vegada hagin 
finalitzat les obre de construcció del nou pantà; 
mentre que en el cas del Pallars Jussà es planteja la 
millora de l'aprofitament ja explotat del pantà de 
Sant Antoni , entre la Pobla de Segur i Tremp. 

En un principi, les rune re ultants d'unes obres de 
l'envergadura del túnel de Vielha o la N-230 no 
tenen una fàcil sortida ni aprofitament, ja que en 
gran mesura representen un estorb per a l'administra
ció, però sobretot per a l medi ambient. La proposta 
que els ajuntaments de la zona han fet a Borrell de 
destinar el qua i milió de metres cúbics de roques i 
pedres per a edificar una estructura lúdica-esportiva 
sembla la millor resolució possible a l' «e torb». 

De fet el pantà d'Escales ja té una part de la seva 
superfície destinada a zona lúdica-esportiva, concre
tament al poble de Sopèira, encara que és una inicia
tiva que mai ha arribat a con olidar-se per a la gran 
majoria d'usuaris. Algun punt de la cua del pantà 
d'Escales, on ara es propo en habilitar les aigües 
tranquil.les , també acull de forma esporàdica la 
pràctica del piragüisme. 
Explotació hidroelèctrica inclosa 
La proposta municipal adjunta a més a més la po -
ibilitat de què puguin construir-se també a la zona 

de la cua del pantà due minicentrals. L'alcalde del 
Pont de Suert veu en aquesta iniciativa una fórmula 
per a sufragar la represa i posar en funcionament una 
explotació hidroelèctrica del nou salt d'aigua, i con
sidera que és una bona oportunitat per a Enher en un 
moment especialment simptomàtic per a l'empre a i 
la comarca; tenint en compte la implantació d'Enher 
a l'Alta Ribagorça i l'evolució de la seva producció i 
consum elèctric en els últim anys en aquesta zona 
de muntanya, que en dècades anteriors havia enre
gistrat un dens volum d'usuaris , de producció elèctri
ca i, fins i tot, de treballadors i empleat d'Enher. 



Societat 

Gargàs: Ua visita 
as nòsti dauancèrs 

Man en nicho, 
¿que volie díder? 

Gravadures e pintures an trauessat 
eth temps tamb un messatge inquiriós, 
encara per deschifrar des nòsti pairins 
preistorics. 
En Aventignan, a sies quilomèu·es de 

St. Bertran de Comenges, ena pala 
deth Massís deth Bòsc de Goret, se 
trape era Tuta de Gargàs, formada pen
dent milenats d'ans pr'amor era accion 
dera aigua sus era ròca. Gargàs se dau
rís a 600 mètres de nautada en tot mes
trejar era planhèra de Berthes de Neste 
enquia Lanamesan. Non ei pas esto
nant que er òme primitiu empleguèsse 
coma arrecès entar iuèrn aquesta tuta 

naturau, entor
nejada d'una 
tapida sèuva, 
ena que era 
caça ère abon
diva, era tuta 
aufrie empara
ment contra eth 
he i red e, deth 
sòn immens 
voladís -aué 
esbaussat- mes
treja ve ua grana 
estenuda de 
terren, çò que 
hège malaisit es 
possibles atacs 
per suspresa de 
tri bus ad versà
ries. Era pre
séncia umana 
en Gargàs se 

pèrd ena net des tempsi, enes sues 
parets podem veir coma evolucionèc 
er art e era adretia des nòsti dauancèrs 
ath long des sègles. De gravadures 
deth paleolitic superior a pintures pale
ocristianes, era tuta mos pròve com 
aquest parçan de Comenges a auut tos
temp ua grana atirança entar òme. 

Era Tuta de Gargàs siguec redescur
bida eth 1870 peth Doctor Fèlix 
Garrigou eth quau lèu vedec era 
importància deth jadiment, era grana 
quantitat de uassi fossils, sustot deth 

gran os des baumes (Ursus Spelacus), 
aué estenhut mès plan abondós ena 
preistòria, amièren entà que se hessen 
successius sondatges a recerques. Es 
desparières catades an deishat en des
cubèrt es successius celhs o estrats que 
testimònien ua longa e anciana aucu
pacion dera tuta pes nòsti dauancèrs. 

ERA GLACIACION E ER 
OS DES BAUMES 
Er Orne de Neardental siguec eth 

prumèr poblant de Gargàs, probable
ment i arribèc en tot cercar arrecès as 
heireds extrèms dera darrèra glacia
cion, tad aquerò n'auec de trèir de 
prumèr eth gran Os des Baumes, deth 
que es sòns uassi i son fòrça abondosi, 
e plan segur non pas guaire dispausat a 
ced ir un arrecès tant acue lheder. 
Successius poblants anèren prenent 
plaça ena tuta , en tot deishar en era 
brigalhs deth sòn pas: pèires de huec 
trabalhades, caps de lancetes , pun
chucs, raspes e petites labades de lò a 
tamb figures d'animaus gravades en 
eres. Es desparièrs celhs mos mòstren 
tanben era evo lucion dera fauna pre
senta as entorns dera tuta, evolucion 
pariona as successius cambis clima
tics. Eth clima, que en un bon 
començament dera preséncia umana 
ena tuta ère relativament doç, s'anèc 
hènt a plaser cada viatge mès heired e 
nheuós, e per'mor d'açò es ibis e 
camèls anèren deishant pas as alçs e 
mamuts, que provenents dera tundra e 
era taiga s'establiren ath torn de 
Gargàs. Mès enlà eth clima s'ablanic 
en tot determinar era migracion d'alçs 
e mamuts. Bueus, chivaus e bisons se 
hègen mès abondosi. 

Aquesta evolucion de clima e fauna 
tanben se hè evidenta enes parets dera 
tuta, done es desparières pintures e 
gravadures non son pas totes hètes ena 
madeisha epòca e reflectissen es ani
maus mès abondosi de cada periòde 
dera sua aucupacion. 

ES INQUIRIOSES MANS 
DEGARGÀS 
Es nòsti dauancèrs non sonque caça

ven e fabricaven utisi , per rasons que 
desconeishem, se calèren enquiàs 
cornèrs mès prigonds dera tuta entà 
deishar en eri gravadures e pintures. 
Se entad açò qu'ei ara representacion 
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d'animaus podem endonviar que res
pon ara cerca d'ua mès grana compre
nença dera fauna que les entornejave, 
o a quauque tipe de rite restacat tamb 
era caça; e mans pintades de Gargàs 
so n un mi s tè ri esc ure inquiri ós. 
Pintades de nere, ròi e, mès rarament 
d'òcra, es mans se trapen en lòcs par
t ic ul a ra me nt ved ibl es e oe nt e n 
corròps de nombro es pintures. Era 
sua vedença constituís ua experiéncia 
pertocanta entath vis ita ire, emocion 
que se vire en orror quan mos n'en
cuedam de que fòrça d'eres an ampu
tac ions e desformacions. 

En successives recerques s'a arribat 
de comptabili sar 23 1 mans, aperti e
nentes ara madeisha epòca que es gra
vadures e pintures d'animaus. Fòrça 
des mans son incomplètes o mau con
servades, per'mor d'açò sonque pòden 
co mpd à-se 22 ma ns dre tes e 136 
mans esquèrres, des que era màger 
part ( 144) son estrop i ades e sonque 
I O demoren sanceres. Pes sues mesu
res sabe m q ue es mans a perti eni en 
autant a òmes coma hemne , joeni e 
quauqui mainatges de cuerta edat. 

HEIRED O MALA UTIA? 
E man pintades que se rea li sèren 

en tot bohar eth color líquid tamb era 
boca, pausèren pendent plan temps un 
seriós dobte sus era vertat des mutil a
cions e desformacions que mos mòs
tren. Aué abem, per diferents estudi s 
clín ics que es mans de Gargàs èren 
ve rtadèrament man es tro pi ades o 
pa rc ia um e nt bracades. M ès e nt à 
deuant confi rmèc aguest hèt eth des
curbiment en d'autes tutes de tralhs de 
mans estropiades ena arguila foss ili 
sada. 

Quauques ues d'ague te mans apa
re ishen desformades pera acc ion de 
di fe rentes malauti es que j a patien es 
òmes preistorics: reumati smes desfor
mants, po li artriti croni ca evo luti va, 
braquidac tíli a e s indac tíli a son es 
maus que podem veir enes << radiogra
fies» deishades pes nòsti dauancèrs. 

Era màger part des mans apareishen 
tamb amputaments d'ua part des dits, 
exceptat eth dit pòdo que to temps ei 
sancer. Non sabem pas tamb seguretat 
es poss ibles encauses des amputa
r~ents, sonque podem hèr quauques 

ipotè is. Dilhèu poirien deué-se a con
gelaments, causa qu'explicarie eth hèt 
de que es dits pòdo en èster més va -
culari ats, non se vedessen pas afec
tats. Atau madeish poiri en deué-se a 
acc idents o malauties, tanben s'a cogi
ta t ta mb e ra poss ibilitat de qu e se 
sagèsse d'un grop isolat, tamb un mès 
naut ac linament geneti c entà cèrtes 
malauties. Non ei pas probable que se 
sagèsse de quauque tipe de rite d'am
puta me nt , do ne a des pi e t de que 
aguest tipe de rites se hègen, j amès 
èren amiats a tèrme tamb tanta afecta
cion, pr'amor que ua man desprovedi
da de du es o nces e nes qu ate dits 
(ta lament coma ei era man dera foto
grafia) e i un problè ma massa g rèu 
entara supe rviuença e ntà ès ter part 
d'un rite. 

Fòrça des mans se repeti ssen , causa 
que non deu hèr pensar en ua grana 
tribu senon que son òbra d 'un peti t 
corròp. 

Tamb tot açò, peth dessús dera causa 
fís ica des mutil aments e desfo rma
cions, demore eth mistèri des rasons 
que possèren as estatjants de Gargàs a 
imm o rt a li sa r es s ues ma ns e nes 
pa re ts. E r a massa d ís de ma ns e n 
determinats lòcs mos hè pensa r en 
quauque tipe de rite o acte culturau, 
mès non sabem pas de quin tipe o en 
repò11 ada qué o ada qui , ne tansevolh 
sabem s'aquerò important ère caperar 
era man de color o deishar era pintura 
ena paret o es dues causes ath còp. 

VIATJAR ENTATH PASSAT 
Entàs es tudiosi dera preis tòri a era 

vertadèra importància de Gargàs ven 
des sues gravadures e pintures d'ani
maus, çò que la hè en ua des tutes mès 
importantes dera escò la. 
Aurinaco- perigordi ense, tamb fi gu

res des mès anti gues. Mès entath visi
ta i re ocas io na u, ma ugrat qu e no n 
de isharà de predar es g ravadures e 
pintu res d' a nim a us, con stituís ua 
ex periéncia embri aganta era vedença 
des ma ns de Ga rgàs, es sèg les se 
deli ssen entà hè-mos a veir ua imatge 
clara e apressada des nòsti dauancèrs. 
No n ei pas era representacion deth 
món que eri vedien , senon es mans 
tamb es que comencèren era bastenda 
deth nòste present. 

Com 
arriba-i: 

Era tuta se trape a 9 
quilomètres de 
Morrejau (Montre
jeau) e a 6 de St. 
Bertran de Comen
ges. Se i pòt acced ir 
en tot partí r de 
Morrejau pera D 17. 
per Mazères e 
Aventignan o pera 
N 125 e era D26 de 
St. Bertran de 
Comenges estant. 
Era visita, tamb 
guida a ua durada 
d'ues 45 minutes . 
Ath madeish temps 
pòt profità-se era 
gessuda entà visitar 
era catedrala e era 
vi la galleso-romana 
que se trapen ath 
cant madeish. Ei 
convenable consultar 
d'auança es diferents 
oraris. Entà mès 
informacion aperatz 
ath telefon 62 39 72 
07 I 62 39 72 39 
d'Aventignan o tan
ben ac podetz hèr en 
centre d'informacion 
«Les Olivetains» en 
St. Bertran de 
Comenges , dubèrt 
d'abriu a noveme de 
1 O a 18 ores, te lefon: 
6 1 95 4444 
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Refor01a, un 
parell de qüestions 

Què caldrà fer per aprovar? 
Quina validesa tindrà el meu títol con

forme he superat l'ensenyament secun
dari obligatori? 

Podré estudiar el què vulgui? 
Hauré de saber on és Nova Delhi? I 

Viella? 
Aprovarem la majoria? 
Com evolucionarà l'ensenyament? 
Per tenir el títol. hauré de saber llegir 

i escriure correctament el català? I l'a
ranès? 

Perquè hauré d'anar a escola tant s i 
vull com si no fins als setze anys? 
I tot això, perquè ho hauré de fer? Per 

educar-me? 
Per educar-me sobre què? Què és edu

car? 
Tindran en compte com em vull edu

car jo a l'hora d'exigir-me? 
Procuraran tenir en compte el meu 

desenvolupament com a persona? 
Tindran en compte que a part de saber 

coses també m'es timo la meva part 
afectiva i social, el meu cos ... ? 
Procuraran ajudar-me en e l meu 

desenvolupament integral com a perso
na? 

O només es preocuparan de què em 
faci propis "els sabers socialment esta
blerts". 

M'ensenyaran i em faran pensar coses 
a partir de la meva realitat més prope
ra? 

O potser m'aniran dirigint des de ben 
petit perquè m'aprengui las "regiones 
de España"? Perdó, vu ll dir "El Estado 
de las Autonomias" 

I d'Europa , què m'e nsenyaran ? 
M'anomenaran Occitània? 

Que potser ens europeïtzarem o ens 
USArem cada cop més? 

Com m'ensenyaran a llegir i a escriu
re? Per cert, en quina llengua i perquè? 

I les matemàtiques? M'hauré d'apren
dre "La tablas"? 

Sortirem més preparats? Per què ens haurem de prepa
rar? 

Com em podré insertar en el món laboral? 
Si sóc bon noi o bona noia, podré treballar en una 

feina que m'agradi ? 
La gent serem diferents i actuarem diferent després de 

passar per aquests plan d'estudis? Com pensarem? 
I la gent de l'Aran en especial? 
Cada cop que hi ha canvis importants, i ara n'hi ha, s'o

bren noves fites, nous objectius, noves perspectives. 
Però també un període d'incertesa i de dubte. Crec que 
els ensenyants, mares, pares, i totes les persones impli
cades en la reforma ens hem d'anar contestant totes 
aquestes qüestions. Tant de bo tinguem més clar tot això 
que la possible mancança de recursos. 

Particularment crec que qualsevol ciutadà, sigui alum
ne o no, pot fer-se qual sevol d'aquestes preguntes a les 
quals nosaltres anirem donant resposta amb la nostra 
feina quotidiana. 

I de segur que me n'he deixades moltes entre circum
val.lacions. 

La reforma educativa a la qual estem ass istint no és un 
canvi d'estil en la manera de fer les classes. O al menys, 
de segur, que no és només això. 

Estem ass istint a un canvi hj stòric important, pel que 
fa a les possibilitats tecnològiques i organització econò
mica, a les forme de vida i condicions de treball dels 
europeus en general i a canvis d'ordre polític i de relació 
entre les persones. 

La reforma educativa, vista des d'una perspectiva 
ocial és un intent d'adaptar la formació de les persones 

a les noves exigències de les noves realitats. 
Per això, em sembla important no desvincular tota la 

filosofia de la reforma amb la nova realitat canviant tec
nològica, laborat , nacional, cultural, empresarial. .. i, per 
què no? política. 

Convindria recordar que gran part dels pares de "classe 
müja" , pateixen aquell neguit tradicional a l'esco la pel 
qual desitgen que els seus fills siguin competitius i esti
guin ben preparats per al dia de demà. 

En conseqüència se sol reclamar una escola que "apre
ti" els nens. Si a més a més estan motivats, millor, si a 
més s'ho passen bé, millor. En tot cas això seran argu
ments, entre d'altres, que apareixeran en els casos del 
fracàs patent. 

Aquesta filosofia es va fent més patent conforme els 

Peth Casteth, s/n 
Tel. 64 02 24 ft 25530 VIELHA 

MIJTUA li.EIDA"'MA 



El xip 
noi i noie es van fent mé grans (al final de l'EGB ara i 
de l'ESO presumiblement més endavant). 

Aquest entiment més majoritari que la gent no es pensa 
és perfectament lògic i lícit. Al cap i a la fi tothom el que 
vol é tenir una vida satisfactòria i el més plena d'èxits 
possible ... o potser no? 

En les capes socials més baixes, en canvi, els pares apa
reixen poc per l'escola. Ja no són tan exigent perquè han 
llençat la tovallola fa temps. El fracàs escolar ja s'ha 
donat en els primer cursos de l'educació i els recursos 
familiar ón tan magres que simplement es conviu amb 
un sentiment d'impotència o amb la idea que els nois 
s'hauran d'espavi lar com sigui per tirar endavant en la 
vida. 

Cito aquests dos e tereotipus (que cal no oblidar que són 
això) per fer veure, entre molts aspectes, que allò que la 
reforma pretén respondre és molt ampli i complex. 

Evidentment, un sistema educatiu ha de respondre a 
unes realitats en funció d'un projecte de societat on tot
hom hauria de trobar el seu paper a jugar, el seu lloc. 

La concepció del fet educatiu és de segur la base teòrica 
a partir de la qual s'elabora tot el sistema educatiu. 

Una definició del fet educatiu que se'ns ha donat als 
pofessors des de la nova concepció és: "fer propis e ls 
saber establert socialment". 

Aque ta frase em plau de comparar-la amb la que es 
dóna des de la GEC, la qual parla de recolzar i estimular 
el desenvolupament integral de la per ona, això és, els 
seus aspectes intel.lectuals, físic i psico-motrius i sòcia-
afectiu . · 

Després, però, la GEC ens fa l'aclariment de què nor
malment le ela es dominants de les ocietats defineixen 
el que és bo i desitjable per al conjunt de la població dins 
d'aquest marc tan ampli que és "l'educació integral". 

Possiblement, la primera explicació é d'entrada més 

realista si creiem que és passat el temps 
de les utopies. O potser no? 

Caldria que pares i professionals, Uo 
sóc tote dues coses) féssim un repàs 
als contiguts i maneres de fer que es 
propo en des de la reforma i ens pre
guntéssim si realment ens aproximem 
més a les necessitats que tindran els 
no tres fills. Si una reforma impulsada 
democràticament per una societat 
democràtica és prou democratitzadora. 
Quins tipus d'èxits desitgem per als 
nostres fil ls. Si e ls preparem per conèi
xer la realitat i interessar-se per ella. 
Fins a quin punt farem bons ciutadans 
occitans, aranesos, catalans, europeus 
conscients de les realitats col.lectives i 
individuals. Homes i dones capaços de 
tècniques personals, col.lectives. 
Capaços de conviure amb una natura 
cada cop més cara. 

El nou sistema educatiu deixa un 
marge de decisió i d'adaptació impor
tants per a cada realitat concreta en 
molts a pectes. Altres professionals la 
jutgen força tancada en d'altres . 

Fer aquesta reflexió és fonamental per 
tal de lograr una vida més satisfactòria. 
Oi que sí? 

*Josep Riera és professor d'educació 
especial i de ciències socials d'EGB. 

Ha estat director de dues escoles 
d'EGB i de l'escola Forca d'educadors 
en el lleure . 

••••••••••••••• 
Per què comprar un ordinador 
El meu primer ordinador personal el vaig comprar al 1980. 

Era un Sinclair ZX-81, amb 16 Megues de memòria RAM , 
sense monitor ni disquet. Estava connectat al televisor i utilit
zava un cassette per emmagatzemar els programes. Al 1980 
el meu ZX-81 em va costar setze mil pes etes, que equivalen 
aproximadament a cinquanta mil pessetes de 1994. 

Més tard aparegueren els primers PCs , amb 256 K de 
memòria RAM i un di quet de 180 K, això suposava una 
capacitat per emmagatzemar 180.000 caràcters, un document 
de 60 pàgimens aproximadament. Quan al 1983 aparegueren 
els primers XTs, amb un disc de lO milion de caràcters, no 

Girona, 49 pral. 
08009 BALCELONA 

feia pensar en la necessitat d'una major 
capacitat. Al 1986, un IBM-XT tenia un 
preu que ratllava les is-centes mil pe se
tes d'aleshores. 

Actualment la situació és absolutament 
diferent. El cor de qualsevol rentavaixe
lles, vídeo domèstic, disc compacte o un 
automòbil està proveït d'un proce sador 
(la part intel.ligent de l'ordinador) més 
potent que el propi ordinador. 

Els enormes beneficis de l'època d'IBM 

Tel. 412 33 30 
Fax 412 20 05 
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i altres multinacionals, en aquells temps 
feliços, ha comportat l'aparició de múlti
ples competidor i una davallada molt 
important dels preus. Com el mercat és 
encara jove, i els empresaris del sector 
també, la guerra comercial s'ha centrat en 
els preus, la qual co a comporta diferèn
cies molt importants entre diverses mar
ques, establiments i poblacions, que no 
tenen comparació amb altres ectors d'ac
tivitat mé madurs. 

Els preus espectacularment baixos dels 
ordinadors actuals els ha convertit en un 
aparell de consum domèstic, descone
guen! moltes vegades la seva utilització. 
És freqüent entir que hem comprat un 
ordinador per aprendre informàtica, o 
perquè els fills coneguin una mica aquest 
món, amb la qual cosa l'ordinador es con
verteix en el curs d'Anglès en vídeo o en 
l'Enciclopèdia de molts volum que tenim 
en un altell perquè no ocupi e pai. 

Un ordinador ha de tenir 
una aplicació e pecífica, i 
preferiblement que propor
cioni ingresso econòmic , 
o els pugui proporcionar en 
el futur. Una vegada cone-
guda la utilització que li 
donarem ja podem 
començar a analitzar quin 
tipus d'ordinador cal com
prar. 

És important poder com
partir les nostres experièn
cies i el no tre treball amb 
altres companys. Si l'activi
tat que anem a desenvolu-
par està orientada a les Arts Gràfiques o 
al disseny en qualsevol faceta, jo recoma
naria la compra d'un ordinador Apple. 
Són una mica més cars , però són mé 
fàcils d'utilitzar i constitueixen un stan
dard enu·e la majoria dels dissenyador i 
emprese d'Art Gràfiques. 

Si vostè es dedica a qualsevol aira acti
vitat, especialment administrativa o de 
gestió, serà preferible que compri un ordi
nador tipus IBM, i utilitzi l'entorn 
Windows per treballar. Windows és una 
còpia (?) de l'entorn de l'ordinador Apple, 
i facilita en gran mesura l'aprenentatge i 
utilització dels programes acLUals cada 
vegada més complexos. Cal tenir en 
compte que actualment el 90% de l'esforç 
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de programació està orientat en aplicacion Windows. En un 
parell d'anys, tots els programes standard estaran desenvolu
pat per treballar exclu ivament a l'entorn Window . 

Per treballar amb Windows és recomanable un ordinador 486 
a 33 Mhz com a mínim. Les xifres 486 repre enten el model 
de processador (la intel.ligència de l'ordinador) de l'empre a 
Tntel. El 486 és un proccs ador molt ràpid i econòmic. Le 
xifres a 33 Mhz determinen la velocitat del rellotge de l'ordi
nador. Quan més ràpid és el rellotge, mé instruccions execu
tarà l'ordinador per segon. 

Si treballa amb Windows voldrà visualitzar la pantalla de 
forma agradable. La majoria de les pantalle actuals són Super 
VGA i permeten una correcta visualització. o malga ti els 
diners en una pantalla més costosa, excepte en el cas d'utilitzar 
programes de disseny molt específics, i que estigui segur que 
aque ts programes funcionen amb aquest ordinador. En molts 
casos algunes pantalles neces iten programes especials, i no 
s'aprofiten en la pràctica les seves característiques . 

Windows necessita molta memòria RAM. La memòria RAM 
és la quantitat de caràcter que pot emmagatzemar internament 
l'ordinador per executar programes. La memòria RAM és 
econòmica. Compri un ordinador amb 8 Mb de memòria RAM 

com a mínim, i si té diners de 
sobra, amb 12 o 16 Mb de -li memòria. La majoria del pro-li gra mes actual són molt més 
ràpids quanta més memòria 
RAM s'utilitza. 
Així mateix nece sitarà un 

disc dur per emmagatzemar els 
programe . Amb el primers 
ordinadors IBM-PC, la majoria 
dels programes ocupaven molt 
poc e pai en disc, i era sufi
cient un disc dur de I O Mb (I O 
milion de caràcters) per 
emmagatzemar els programes i 
les dades. Actualment alguns 

programes de Processadors de Text, com Word Perfect SlX, 
ocupen 40 milions de caràcters. Compri un ordinador amb un 
disc de 200 Mb com a mínim si desitja utilitzar diverso pro
grames simultàniament. 

Amb aque ts coneixements, ja podrà comparar la gran quan
titat de preus diferents existents. Tingui en compte que els 
components d'aquests ordinadors són els mateixo . Molts ordi
nadors tenen preus considerablement diferents sense cap motiu 
tècnic que ho justifiqui. Tingui en compte igualment que el 
marge comercial del sector és molt reduït i que, per tant , el 
suport post-venda és deficient en moltes ocasions. Si compra 
un ordinador ha de ser capaç d'identificar els problemes més 
freqüents que normalment no són avaries, sinó desconeixe
ment de la seva utilització. Compri un ordinador econòmic. En 
sortirà guanyant. 

Carles Drudis i Nogués 

Tocineria~ elt~lt~ReVti~ el Castiero, 15 
Tel. 64 07 46 
VIELLA 

llonganisses, botifarres i paté aranès d'elaboració artesana 
EUGENIO CASASNOV AS MUR 
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El concepte de salut ha anat canviant 

amb el temps. Juies Romain la definí 
irònicament com «un estat transitori 
precursor de res bo» i, encara que 
exagerant molt, una mica de raó ja 
tenia. 

A l'any 1956 l'OMS (organització 
mundial de la salut) va dir que «Salut 
és l'estat de complet benestar físic, 
mental i social i no només la manca 
de malaltia». Aquesta definició va 
anar més enllà a l'introduir conceptes 
com mental i social però; qui pot 
estar en un COMPLET BENESTAR 
físic, mental i social a aquesta socie
tat? 

A l'any 1976 a Perpinyà es va con
sensua¡· que «la salut és una manera 
de viure autònoma, solidària i ale
gre». Però amb les definici.ons passa 
una mica com amb la ventat: totes 
tenen part de la raó, i així trobem que 
el concepte salut té un caràcter sub
jectiu i, per tant, les experiències per
sonals en salut i malaltia marcaran el 
que cadascú de nosaltres entenem 
com a salut. 

Actualment a la nostra societat, la 
salut requereix uns recursos bàsics: 
ingressos mínims, vi venda~ ~li ments. i 
un entorn adient que oferetxt posstbt
litats per a dur a terme opcions salu
dables. La capacitat d'adaptació de les 
persones a l'entorn mitjançant un 
equilibri dinàmic seran fonamentals 
per a la salut. 

... Educació per a la salut 

Si cla¡·ificar una mica què és la salut 
pot complicar-se tant, explicar el que 
és -o hauria de ser- l'educació per a la 
alut (EPS) encara ho és més de com

plicat si tenim en compte les diferents 

... Què és la salut? 
maneres d'entendre l'educació. 

L'EPS hauria de fer que la alut fos 
un dels «valors » fonamentals a la 
nostra societat i hauria de facilitar que 
les persones prenguessin decisions 
autònomes i responsables en matèria 
de salut. 

L'EPS fa doncs necessària una infor
mació clara i objectiva que ajudi als 
individus a triar 
lliurament , però 
amb els coneixe
ments suficients , 
all ò que és millor 
per a ells en rela
ció amb la sa lut. 
Donar una infor
mac to el més 
objectiva possib le 
és el que intenta
rem fer des d'a
questa secció. 

L'EPS té com a 
objectiu : 

1- Fer de la salut 
un patrimoni de la 
societat en què 
vivim. 
2- Modificar les 

conductes insanes. 
3- Promoure conductes saludables. 
4- Promoure canvis ambientals salu

dables i, en definitiva: 
5- Capacitar la comunitat perquè 

puguin participar en la presa de deci
sions sobre salut comunitària. 

Resumint: l'EPS pretén que l'opció 
més saludable sigui la més fàcil d'a
doptar. 

L'educació és 
més que !IIICI 

qüestió de recursos 

• S/WA.T és- ""'" .. o ~r -+"Aco 
---¡:¡-Al.. PoE:$ 

POJlEA ~R UPOA..T tfs 
TCNIII..~ 

ThiO~IA SAL.IIT Sl 
roN~USS ~BALL. 

UN PARC liMa AII.IORO:s Pe.a 
;luc;AA Sl!:ltiA S.O,LUOAaU" 
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A la memoria 

de mi alumna 

Roser, que 

seguira 

impulsando 

es tas pàg i nas 

desde la 

eternidad 

La fuerza de la radio 
Cuentan que un campesino chino, 

anciano y sabio, reunió a sus hijos 
antes de morir para enseñarles una 
última lección. «Tomad una de 
estas varas de junco -les dijo- e 
intentad romperla». A los hijos no 
les costó mucho obedecer: las 
cañas se quebraron sin apenas 
esfuerzo. «Ahora tomad tres varas 
cada uno y romperlas igualmente» -
continuó el anciano-. Esta vez sólo 
el mas musculosa de los hijos pudo 
cumplir e l encargo de su padre. 
«Bien, ahora juntad las tres varas 
de cada uno y romped las nueve a 
la vez». Ninguno fue capaz por mas 
que lo intetó. «Escuchad, hijos , mi 
última lección -concluyó el sabio 
campesino-: si no permanecéis jun
tos , muchos podran con vosotros; 
pero si estais siempre unidos, como 
estas últimas varas de juncos, seréis 
invencibles y nada tendréis que 
tem er». 
Sin necesidad de irse hasta la 

China, nuestro refranero mileranio 
nos enseña que «la unión hace la 
fuerza». 

¿Cómo puede una comunidad, un 
pueblo, una comarca estar mas uni
dad, emprender proyectos comu
nes, resolver con eficacia los 
problemas y adoptar solu ciones 
certeras? Sólo hay una respuesta: 
conversando, dialogando, intercam
biando pareceres, conociendo las 
propuestas de cada uno de los 
miembros de la comunidad. 
No es facil conseguir esto en los 

tiempos que corren. A pesar de los 
avances técnicos , de la impresión 
de que el hombre del siglo XX esta 
mas aislado que nunca. Sabemos 
muchas cosas de Bosnia, conoce
mos cómo ha cerrado esta mañana 
la bolsa de Tokio y hasta puede que 
seamos capaces de expli car con 
pelos y seña les la estructura ósea 
del dinosaurio jurasico. Pero proba
blemente no sepamos nada o casi 

nada del vecino de al lado. Sus 
inquietudes, sus preocupaciones, 
por qué esta alegre, qué proyectos 
tiene entre manos ... Cualquiera de 
nosotros, sin necesidad de recurrir 
al jurasico, es capaz de enseñar a 
los demas muchas cosas, y otras 
muchas podríamos aprender tam
bién de los demas. Bastaría con 
abrir los oídos y escuchar. 

Esa es la aportación fundamental 
de las radios municipales. Son ya 
casi 500 los pueblos españoles que 
cuentan con su emisora municipal. 
A primera vista estas radios no son 
algo magnífica: ni tienen corres
ponsal en Nueva York, ni flamantes 
unidades móviles, ni realizan con
cursos de esos que te plantan en el 
Caribe si sagazmente eres capaz de 
responder «Madrid» cuando te pre
guntan cual es la capital de España. 
Las emisoras municipales cometen 
a veces errores, pasan apuros y 
sufren la incomprensión, pero sue
Ien tener un empuje arrollador, 
buena voluntad y ganas de decirle a 
un pueblo, de demostrarle a una 
comarca que «la unión hace la fuer
za».' 
Por eso, en las emisoras municipa

les no se escucha el di sco que guie
ren las casas discograficas, sino el 
que le gusta a la gente del pueblo; 
no hablan en ella ministros, pero sí 
hay una tertulia de los abuelos del 
Jugar; la escuela de hostelería de la 
zona nos enseña trucos a veces 
mejores que los del mismísimo 
Arguiñano; los jóvenes de la 
comarca nos confiesan a corazón 
abierto sus problemas y a lo mejor, 
al día siguiente, un grupo de padres 
explica los suyos; se lucha en 
común para conseguir que asfalten 
la dichosa carretera; se habla de la 
escuela de los niños, del servicio de 
autobuses y de cómo se puede entre 
todos solucionar lo del precio de la 
leche; se abren las manos solidarias 
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ante una fa mili a vec ina q ue tiene 
problemas; se da la voz de alarma o 
se preparan las f iestas. la e mi sora 
municipal convierte la tertuli a de l 
bar en una tertuli a de todo e l pue
blo y permite que en e ll a se hab le -
porgue así lo dec idimos cada uno 
de nosotros- de lo mas cercano, de 
lo mas nue tro, de lo que de verdad 
nos es propio. 
Claro que luego ll ega el caracter 

lat in o. «Sí, sí, o iga qu e a mi la 
radio esa me parece muy bien: pero 
que la haga Ri ta» . Ah, pues no, ese 
es ju sta me nte e l e rro r la tin o; la 
radi o municipal, para que funcione 
co mo un re loj ha de e r no só lo 
para todos s ino algo de todos. No 
es una locura que se le ha ocurrido 
a l a lca ld e o a un a j ovenc ita con 
ganas de enredar, no. Hay que arri 
mar e l hombro: colabo rar con los 
progra mas, de nunc iar lo que nos 
parece inj usta, apl audir lo que va le 
la pe na, acud ir c ua nd o se nos 
ll ama, contar lo que sabe mos y que 
a otr·os puede ayudar, ofrecer noti
cias, arrimar el hombro con publici
dad, dar la voz de alarma y sugerir 
a lgo di stinta y mejor para las f ies
tas. 

A í, entre todos, las varas de j unco 
son inqu e b ra nta bl es. Así e ntre 
todos, la uni ón hara la fuerza. Y en 

p leno siglo XX, cuando casi nos 
cuesta saludar al vecino que se nos 
cruza en la acera, la radio munici
pal se puede convertir en un instru
me nt o de co la bo rac ió n , d e 
integración y de desarrollo. Hara de 
nuestra comarca un lugar de gentes 
ac ti vas, participa ti vas, tol era ntes, 
críti cas y abiertas. Sera el te rmóme
tro de la libertad. Y esa radio muni 
cipal sera la VOZ de un pueblo que 
cada tarde de invierno nos susurre 
al o íd o aqu e ll o que e nse ña ba e l 
campesino chino: «si estai s siempre 
unidos, nada tendréis que remer». 

o A rturo Merayo 

Arturo Merayo es catedratico 
de radio de la Facultad de 

Ciencias de la Jnformación 
de la Universidad 

Pontílica de Salamaca 

El amante bilingüe 
Juan Marsé 

Ed. Planeta 

Co mpañe ro ini gua la bl e en un 
viaje largo. frónico y di vertida , 
expli ca Ja hi stori a de un hombre, 
emigrante, incul ta y pobre, trai
c io nado y aba nd o nada po r su 
esposa, catalana de la a lta burgue
sía. Tozudo, intenta recuperari a 
d i frazado de charn ego , pun to 
débil de Norma. Cuando lo logra 
ya es víctima de su j uego: se ha 

co nvertida en e l personaje que 
inventó: Faneca. 
E l lec tor reconoce los Ju gares 

puntuales donde se desarroll a la 
hi tor ia, f in o obse rvador de su 
ciudad natal, e l autor, vapulea y 
sacude los problemas sociales que 
dan título al libro con el arma mas 
eficaz: la ri a. 

De miurgo e n su o bra, deja a 
cada personaje en la esfera social 
que le pertenece. 

P. Ayala 
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Era tele-lordèra que vedem 
De hè quauque temps entà deçà eth 

comportament des cadees de televi
sion, sustot a compdar des assassinats 
de tres gojates d'Alcàsser (Valéncia), 
amièc a un important debat sus eth 
papèr qu'a de desvolopar aguest 
potent miei de comunicacion de mas
ses. 
Toti rebrembam aquerò que succe

di c en aqueri programes, done , 
d'ahiscar er encoratjament a préner 
era justícia cadun pera sua man, a 
intervius a menors sonque peth hèt 
d'ès ter parents de acusatas o era pre
sentacion deth maximom nivèu d'avi
I im e n t ada quin pòt arribar un 
encastre familhar, tot açò siguec ua 
pròva de huec publica, que demostrèc 
que era television quan se Ja dèishe as 
solets mecanismes dera Juta entà 
arténher era mès nauta audiéncia, era 
màger part dera societat se trape tamb 
quauquarren que non li demane pa . 

Ath cap lèu de dus ans des tristi e 
malerosi eveniments que mès ensús 
auem nomentat, es causes non an pas 
melhorat -a despiet de que i a quau
que canau de TV qu'a daurit ua cam
panha contra aguest tipe de 
television-, senon per contra, an pro
I i ferat tota u a sòrta de programes 
«estelam» enes ores de mès nauta 
audiénc ia e quau convenablament 
premanits coma espectacle, dèishen 
d'anar toti aqueri malastres, tragédies 
e conflictes uman <}!le mè morbo i
tat pòden desvelh e, que en tom de 
cercà-i ua gessuda, .sonCJ,ue hèn qu'e -
senha'c, talament coma ac hè un mar
chand o recal hèr tamb es sues 
marchandises. 
Toti aguesti programes sagen d'au

frir un espectacle en tot partir dera 
vida vidanta, e qu'interèssen as cade
es televisiues pr'amor qu'artenhen ua 
plan grana audiéncia, e ath deià, era 
inversion hèta en producte ei fòrça 
petita en comparança tamb eth prètz 
d'un film o d'un aute programa. Mès 
ara ben, entad aquerò qu'ei ar espec
tador artenhem aciu eth grad de 
repòrt contradictòri que eth public 

manten tamb era television, done, per 
un canton ei durament criticada peth 
sòn lord contengut, e per aute sonque 
auem de veir es nauti indèxs d'au
diéncia, çò que mos confirme que i a 
fòrça gent qu'alugue eth sòn aparelh o 
s'a.Iture entà vedé-les. 
Er espandiment d'aguest tipe de pro

grames a lheuat ua hòrta alarma 
sociau, donques, a despiet de non 
aué-i un acòrd totau su era manèra 
coma influïssen ena societat es mieis 
de comunicacion, òc que i é aguest e 
s11fisentament us eth sòn impacte. 
Sonque auem de veir coma toti 
ag uesti mie is: ràdio, television e 
prems mos es tructuren era realitat 
dia darrèr de dia, mos mèrq uen es 
tèl\le d'actualitat, atribuïssen papèrs 
as diuèrsi elements dera soc ietat e 
creen estereotips sus era manèra 
coma s'an de comportar aguesti ele
ment . Atau vedem coma ena TV i 
gessen de e ntunh perso natges 
<<boni» e «dolenti» en tot carrejar açò 
identificacion plan perilhoses sustot 
enes mainatge que son era part mès 
febla dera audiéncia. Ena màger part 
des pellicule televisiues i gessen 
assassinat , panatòris, violaments, e 
un long eoa aucupen era programa
cien des ser . 

Deuant de tot aguest saussèr que se 
patís en to ti es corners d'aguesta 
nòsta planeta, en E .E.U.U. d'Ame
rica , companhies de television an 
determinat d'auançà-se ara normativa 
que eth Congrès premanís, e elaborar 
un plan entà redusir era violéncia ena 
petita pantalha. Aguest plan consistís 
en un projècte que prevé era adop
cion d'ua tecnologia que poirie per
méter as espectadors de blocar e 
conta-rotlar enes sòns Jarèrs era 
recepcion de programes considerats 
violenti . 

Aciu, aué per aué , era television 
mestrada l'auem e, sonque es nòstes 
« 15 minutes setmanères» son es que 
se'n gessen dera «norma vigenta». 

F.V.B. 



F ira u 
Firau. Aguesta seccion vò èster un lòc a on aqueri que 

volguen crompar, véner, escambiar .... eth coche de sego
na man o aquera vielha gelèra, campen en aguest cornèr. 
M anatz-mos es vòsti anoncis e, plan segur que haratz 
fira (hèira). Aué auetz ua seleccion de veïcul d'ocasion. 

Automóviles Colomé 
Av. Calbeto, 16 local 7 Tel. 64 18 91 - 64 10 69 
25530 VIELHA 

VE DA VEHICLES D'OCASIÓ 
Vehicle Matríc. Preu 
TOYOT A Land Crui ser 2.5 
turba imerc. A.A. B-MB 2.300.000.-
SUZUKI Vi tara JLX B-MS 1.350.000.-
PEUGEOT 309 SR B-KV 825.000.-
PEUGEOT 405 SRI.A.A. B-JS 1.300.000.-
LA CIA FILA YIO B-JW 550.000.-
FORD FIESTA 1.4 S B-JD 550.000.-
MERCEDES BENZ 120combi (furgó) B-JG 1.250.000.-
SEAT TOLEDO 1.8 GLX A. A. B- L 1.825.000.-
PEUGEOT 205 Diesel B-MT 900.000.-
SEAT MARBELLA B-LG 425.000.-
SEAT TOLEDO 16 V full equip B- V 2.000.000.-
RE AULTSupercincGTL GI-AK 700.000.-
* inclou canvi de nom i garantia. 

%f~'f!>fò'F7atlk PO-H. Motor nou. Impecable. 500.000 negociables. 

BMW R IOQ..S Revisada-275.000pts Jj. Ocasió, Girona,48. Tel. 26523 75 
BMW K75 -S impecable 590.000 pts. Facil itats. JJ. Ocasió, 
Girona, 48. Tel. 265 23 75. 
SUZUKI GS SOOE anys 89-90. 295.000 pts. i 325.000 pts. amb 
garantia i facilitats. JJ , Ocasió, Girona, 48. Tel. 265 23 75. 
KA WASAKY 22R600 impecable B-MN 585.000 amb garamia i 
facilitat s. JJ. Ocasió, Girona, 48. Tel. 265 23 75. 

HO DA CBR 600 Beneton B-M impecable. 625.000 
pts. JJ, Ocasió, Girona, 48. Tel. 265 23 75. 
HO DA VFR any 89 pert'ecta, revisada amb garantia. 
525.000 pt, . JJ. Ocasió, Girona, 48. Tel. 265 23 75. 
Y AMA HA F2750 B- IB blau estat impecable, garantia. 
500.000. Facilitats. JJ. Ocasió, Girona, 48. 
Tel. 265 23 75. 
Y AMA HA 250 SR i SPECIAL més de I O unitats per
manentment en exposició des de l'any 87 al 93. Varis 
preus totes garantides i amb faci litats. JJ. Ocasió, 
Girona, 48. Tel. 265 23 75. 
Y AMA HA XT600 blau B-LM impecable amb extres i 
garantia. JJ. Ocasió, Girona, 48. Tel. 265 23 75. 
Y AMA HA XT600 B-IZ impecable amb extres. 350.000. 
Faci litas. JJ, Ocasió, Girona, 48. Tel. 265 23 75. 
Y AMA HA TDM 850 negra B- J 725.000 impecable. 
Faci litats. jj. Ocasió, Girona, 48. Tel. 265 23 75. 
BETA TR 35 (nen) Trial. 210.000 pts. JJ . Ocasió, 
Girona, 48. Tel. 265 23 75. 
SUZUK I GSY 750F vermella impecable B-MN. 
525.000 amb garant ia i faci litats. JJ. Ocasió, Girona, 
48. Tel. 265 23 75. 
SUZUKJ GS X600F blanca, perfecta, amb garantia B-MB. 
410.000 pts. Jj. Ocasió, Girona, 48. Tel. 265 23 75. 

COTXES 
RENAULT 5 GTL 5 portes impecable estat. JTV en 
reg la. comp letament revisat i 3 mesos de garantia. 
325.000 pts. Tot inclòs, fac il itats. JJ. Ocasió, Girona, 48. 
Tel. 265 23 75. 
VOLSW AGEN GOLF SPRI TER 1.600 subhastat al 
millor postor. preu sortida 590.000 pt . B-KV blanc, 
impecable. Solament 36.000 kms amb ràdio, Manel. 
Tel. 352 55 I I o 332 60 31. Bona oportunitat. 

Subscriviu-vos a INCOP-2000, ens ajudareu a tirar endavant la revista 
la rebreu cada mes a casa vostra. Subscripció 6 mesos: 1.800 pts. 

o BUTLLETA DE SUBSCRIPTOR 

DADES DEL SUBSCRIPTOR 

Nom i cognoms ......................... ........................... . 

Carrer ............................................... . . ............ Núm .. . ...... Pis Tel. ................ . 

.... Població ......... . .. Comarca ..................................... . 

XEC 
Xec núm . ............................................... a nom d'IN COP Banc/Caixa ..................... . 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
DOMICILI SUCURSAL Carrer ................................. . .............................................. Núm 

Població .................. CP. ..................... Comarca ............................... . 

Compte corrent núm .. ....................................................... . 

Nom del titular ........................................... . 
Els prego que fins a nou avís carreguin en el meu compte o llibrew 
dc la seva em i tat els efectes que siguin prcscmms per I COP-2000 

........................................... , a .. ... ..... de ..... ................................ dc 19 ..... . 

Si,~IUIIflftlllflllllr. 
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Tornar, pels camins, a les 
arrels de l'Alta Ribagorça 

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha editat la 
primera edició de la guia de la «Guia de Camins i 
Senders» de la comarca, en la que es recullen dinou 
camins amb la seva total descripció i que serà distribuï
da a tots els interessats en aquesta matèria. La guia que 
sorgeix a partir de la necessitat de potenciar i promo
cionar la comarca, pretén erigir-se com un instrument 
vàlid per donar a conèixer l'Alta Ribagorça en matèria 
turística, molt lligada a la història i a la cultura de la 
zona. 

Els itineraris que recull aquesta primera guia comarcal 
poden ser realitzats a peu o en bicicleta, tan de moda en 
els últims temps, i en aquesta primera edició es vol 
donar un èmfasi especial al respecte per l'entorn natural 
i arqu itectòn ic, alhora que es volen promoure paratges 
valuosos culturalment i poc coneguts de l'Alta 
Ribagorça. 
La guia, editada amb la col.laboració del Departament 

de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat, inclou 
en cada capítol un camí entre dos punts, el grau de difi
cultat d'aquest, l'altura màxima i mínima al llarg de tot 
el trajecte, el nivell de pendent i el temps aproximat de 
durada del recorregut. Pel que fa a l'opció de realitzar 
el recorrègut en bicicleta, s'especifica també el grau de 
dificultat del terreny. 

L'explicació de la localització de cada camí està 
redactada de forma directa i didàctica, com si el reco
rregut s'estés describint pas a pas i amb la vista. En la 
primera edició del fullet també s'informa sobre la quan
titat de fonts que hi ha en els punts de sortida i arribada 
al llarg del trajecte, així com els barrancs i rius que es 
creuen en el mateix. També es fa referència en un altre 
apartat al pas per construccions actuals i antigues, 
situant el punt exacte, el temps en el qual es troben des 
del punt de partida, l'altura en la que estan situats i l'es
tat de conservació, en general, de les edificacions. Per 
últim, la guia també detalla els tipus de roques i vegeta
ció que conflueixen en cada camí, concretament per 
zones, arbres i espècies. 

La guia aconsella tanmateix l'ús de calçat còmode i de 
roba d'abric o per la pluja, així com una cantimplora, 
un mapa i una gorra, i adjunta un mapa amb la senyalit
zació dels dinou camins. 

Dinou camins per redescobrir a la comarca 
Els camins recollits, descrits i senyalitzats són els de 

Llesp-Sarroqueta, Pont Nou de Saraïs-Iran, Iran-Saraïs, 
Pont Nou de Saraïs-Saraïs, Llesp-lgüerri, Igüerri
Esperan, Esperan-Raons i Casós, Barranc de Viu de 
Lleva ta, Esperan-Erill Ca tell , Cóll-Vilaller, Caldes de 
Boí-Moralets, Durro-Saraïs, lrgo-Llesp, Gotarta
Castelló de Tor, Taüll-Pont de Boí, Sarroqueta-Castelló 
de Tor, Cóll-Condet, Erill Castell-Malpàs, Erill Castell-

Santa Margarida. Probablement existeixin 
molts més camins que la guia no recull, 
però que existeixen als poblets de l'Alta 
Ribagorça. No obstant això , es pot afir
mar que aquesta guia de senders és com
pleta i molt útil tant per a iniciats com per 
a novells. 
Iniciatives semblants que van més 

enllà 
En zones properes a l'Alta Ribagorça 

s'estan portant a terme iniciatives de recu
peració d'antics camins d'intercomunica
ció entre els pobles, iniciatives que van 
més enllà en la conservació i promoció 
dels mateixos. 

Així a la Val d'Aran el Conselh Generau 
està duent a terme, amb la col.laboració de 
tots els municipis implicats un ambiciós 
projecte de recuperació de l'antic Camí 
Reiau (Camí Reial), que passa per la 
millora i acondicionament de tots aquells 
camins que antigament configuraven el 
nexe de comunicació entre els pobles de la 
zona. El pla, que abraça diversos quilòme
tres de pistes fore tals que havien caigut 
en desús o que només feien servir els 
pagesos i alguns excursionistes, conver
tirà, amb el temps, aquests terrenys en 
zones de recreació i aprofitament turístic; 
perquè no només els aranesos recuperin la 
seva història física, sinó també perquè els 
turistes descobreixin una infinitat de pos
sibilitats de l'anomenat turisme verd, que 
a l'actualitat passa per la pràctica del 
«trekking». 
L'experiència pilot que està portant a 

terme per frases i trams el Conselh 
Generau, que va fent les obres de millora 
del Camí Reiau a través de paquets pres
supostaris anuals, podria traslladar-se a 
d'altres comarques com l'Alta Ribagorça, 
en la qual els camins van tenir la mateixa 
importància el seu dia com el de la Val 
d'Aran. 

Fins ara, el Consell Comarcal de l'Alta 
Ribagorça s'ha dedicat a recopilar dades al 
voltant d'aquestes vies, moltes de les quals 
es troben en bon estat per a ser transitades, 
a la vegada que porta a terme la millora de 
pistes forestals dins del programa d'inver
sions anuals del què disposa. 

En el cas de les comarques de muntanya, 
com l'Alta Ribagorça, l'ús dels camins era 
en altres temps indispensable, donat que 
les caneteres comarcals tenen amb prous 
feines quaranta anys, aquest és el cas de la 
L-500 o carretera de la Vall de Boí, princi
pal accés a molts pobles de la comarca a 
més a més de la N-230 i N-260. 



RO M P ET E E L e O e O ¡¡ LUJvfBD""' 
~~RAs!! 

-,-----,-----, 

_l p_r __ m d ____ 1_ b_rc_, 
' __ m d ___ : « Q __ n s_g __ s gr_n 

n _ _t f __ s m_ _ d_ 1_ c_lm_; 
_st_g __ s s_mpr _ _ 1'_g __ _t, 

v _g_l_ 1_ tr _m_nt_n_: 
q __ n v _g_s f_ll_s d_ f __ g 

d __ x_ p_rdr_ 1_ c_l_d_11 , 
V_ls_t p_p_l_r. 

Una vez que averigues la secuencia 
lógica, pon el resultada en el cuadro 

blanca. 

< ". N~ 

~ soniro 
La pregunta es: 

¿VISTEA T '"N 
~ OVIA? ..... 

Ha.y que encontrar el nombre de 15 pueblos. Segura que 

todos te resultarAn fam111ares. 

CMITAEBTNIASPW 
8 ALKOEKLSÑBLFOS 
Q SRUJHMCOFZKCNX 
p ATFCGSQSODERTZ 
A UBDAHRTSTWÑTDR 
D XSEOLOXOKBDKES 
E ROXTHYNBCCFQSB 

EWDULÑKIAQYCUZ 
LESLNARSKOMÑEA 
LBRHHTNDMYOKRW 
ADMLYOCBSAWTTY 
LHESRTETACIERP 
IIQFLYLQMEOPQT 
VORTSMTUSELLEM 
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i martinez corria 


