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Editoriau --~---~~~ 

Lord ères 
E s residús urbans, comunament nomenats lordères, son un problèma cada 

viatge mès grèu laguens era nòsta societat. Se pendent plan de temps es lordè
res s'apilerauen en tarcumèrs mès o mens conta-rotlats tamb er agreujant atac 
ath miei que açò carrejaue, era evolucion ena produccion de residús autant eth 
sòn volume coma ena sua composicion, demane d'autes solucions abantes que 
non s'artenhe ua situacion insostenibla. 

Conscienciament dera populacion, cambiar es abituds de consum entà amen
drir era produccion de residús, amassatge selectiu e tractament avient entà 
cada tipe de residú, son es èishi essenciaus d'ua política adralhada tà apariar 
eth problèma. 

Enes nòsti parçans ja hè bèth temps que se comencèc, plan a plaser er amas
satge selectiu de residús, darrèrament s'inicièc ua actuacion mès determinanta 
en tot híger ath veire er amassatge de papèr e carton atau coma en tot hèr ua 
campanha d'informacion e conscienciament. Malurosament aguestes actua
cions tan positives se pòden veir espatracades pera polemica neishuda ath tom 
der amassatge de residús. Un aute viatge es batalhades polítiques passen peth 
dessús des problèmes reaus. Non ei pas bric logic ne admissible que, en ua 
societat modèrna coma sajam èster, es nòsti polítics e institucions non se 
meten d'acòrd ne en un tèma de tan naut interès comun. De d'auti parçans 
estant de Catalonha s'acuse, e tamb quauque shinhau de rason, deth tracte de 
favor tamb qu'e s'a tractat ara Val d'Aran en aguest tèma, en tot dotà-la de tota 
era infrastructura de besonh e non s'enten coma un parçan d'un shinhau mès de 
sies mil estatjants non ei pas capable de meté-se d'acòrd ne entà arremassar es 
sòns pròpris residús. E non s'ac vau pas de díder que aciu se produsissen mès 
lordères pr'amor deth torisme, es visitaires dèishen residús òc, mès tanben 
beneficis. Se viuem d'aguesti tanben auem de saber que hèr tamb es prumèri. 

Un amassatge suenhat des residús solids urbans a un prètz qu'auem d'assomir, 
done ei era soleta gessuda possibla ad aguest problèma e era garantida de qué 
eth nòste entorn, un des mès grani atiraments toristics, non patirà pas mès 
atacs. Cau exigir as nòstes institucions transparéncia e rigor entà que eth prètz 
sigue despartit de biais just e equitatiu e cau exigir as nòsti polítics un acòrd 
rapid e definitiu sus aguest ahèr. Eri ja ne son responsables de qué era campan
ha d'educacion ambientau sigue mens efectiua d'aquerò previst en auer coïnci
dit tamb era polemica, demoram que non ajam pas de demanar mès 
responsabilitats. 



Era posta 
Ventana abierta 

Un programa de Radio LES 
No, no hay argumentos capaces de convencer a quien 

no quiere ser convencido, sobretodo cuando se trata de 
temas o hechos que ademas no suelen ser agradables . 

Por otro lado, estamos las personas que contamos con 
un alto grado de masoqui smo integral, es decir, sabore
amos con placer todo aquello que entraña dificultades, 
todo aquello que entraña peligro. Cuanto mas proble
mas, ma placer. 

Es te es e l caso de lo que yo he dado en ll amar la 
G.V.A. 

La G. V.A ., es una asociac ión no constituïda como 
tal, pero en la cua! todos los miembros nos dedicamos 
a un a serie de acti vidades simi lares . Es por e ll o que 
fo rmamos un colecti vo anónimo, parejo y simultaneo. 

Pero ¿q ué se esconde tras las siglas G.V.A.? Intentaré 
ser c laro y conci o, al mismo tiempo que valiente. 

La G.V. A. somos aquel grupo de gente extraña, rara, 
co n afic iones in comprens ibl es ta les co mo leer, o ir 
música, conversar amigablemente, dar paseo a la luz 
de la !una, cerca de la playa o bordeando un río cual
qui era. Somos aquell as personas que les gusta pasear 
apac iblemente mientras nieva sobre elias, somos aque
llos seres capaces de hablar duran te horas sobre aspec
tos de l a lma, de l seso o de l co razón, temas que en 
definiti va no conducen, hoy por hoy, a ninguna parte. 

Somos gente capaz de es tremecerse aún al oir cual
quier cuento con final fe liz, gente a la que le tiembl a la 

voz cuando se emociona, gente que aú n obedece a sus 
impulsos mas primarios, que se abraza cuando se ale
gra y que llora cuando siente tri steza. 

En la G. V .A. estam os todos aquell os que aún cree
mos en las personas, pues somos optimistas has ta la 
incongruencia. Estamos los que cuando damos la mano 
la damos sin esconder nada en la otra, los que cuando 
habl amos decimos directamente lo que pensamos y 
sentimos. Los que en definiti va aceptan a las personas 
por lo que son y no por lo que no han podido ser. 

También en la G.V. A. es tamos los que intentamos 
escuchar a los demas, oyendo lo que nos d icen. o 
aque ll o que intentan darn os a ente nder si no lo que 
rea lmente dicen. 

Si tú es tas de acuerdo con lo q ue es tas oyendo, si 
piensas lo mismo que nosotros, si sientes que tu fo rma 
de ser es similar a la que hemos descrito 

i iBienvenido a la G.V.A.!! 
Me consta que en el pueblo ya so mos mas de vein te o 

qui zas mas de treinta los que somos fieles a esta filoso
fía de vivir. Nosotros somos la G.V.A., la GENTE DE 
VENTA A ABIERTA. Un programa con principios. 

uestra cita es en la Radio de Les, cada martes a las 8. 
Ventana Abierta, un programa en directo. 
Di recto al corazón. 

El Equipo de Ventana Abierta 

Subscri viu-vos a INCOP-2000. Trameteu la butlleta a l'Apartat 161 o al CI. Castiero, 15 i 
ens ajudareu a tirar endavant la revista i la rebreu cada mes a casa vostra. 
Subscripció 6 mesos: 1.800 pts. 

B U TLL E T A D E SU B SC RIP TO R 
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.. .......................................................... Núm . ............. Pis 
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Els prego que lïns a nou avís carreguin en el meu compte o ll ibreta 
de la seva ent itat els efectes que siguin presentats per INCOP-2000 

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

Signtllllra Iii film; 



Opinió 
«Molta roba i poc sabó ... » 

<<ConvulsiÓ>> 
Fa més d'un any, coincidint amb el 8 de 

març, Dia Internacional de la Dona 
Treballadora, vaig escriure unes ratlles 
sobre com veia Ja situació de la dona al 
món, i ho vaig escriure amb poca con
vicció beligerant i molta convicció de 
que tots necessitem compassió de tots, 
sexe apart. Al llarg d'aquest any s'han 
confirmat més o menys alguns dels meus 
apunts. El món s'ha tornat encara més 
boig, ningú no para l'orella, i parlar del 
feminisme continua fent-se feixug i difí
cil. ornés potser en una cosa ha can
viat, torna a ser romàntic en algun 
aspecte quotidià de la vida i el caos. 
El nou feminisme és un misteri, una 

cosa que ningú sap per on ha d'anar, 
només que ha d'anar cap algun lloc 
paral.lel al del misteri del món sencer, de 
totes les persones i de cadascuna de les 
lluites petites. Jo segueixo apostant, com 
l'any passat, per tenir-nos compassió tots 
plegats i confluir senzi llament en el 
mateix mar, perquè tot el mal s'ha accen
tuat i tot el bé es disfressa en un cluc 
d'ulls. 

Fotograma 

La desorientació, el cinisme, la covar
dia moral, el desencant, es miren en el 
mirall cada dia amb nosaltres, i el femi
nisme en aquesta escena es només un 
reflex, cada vegada més opac i cada 
vegada més intens . Curiosament, una 
dona que estimo i admiro em deia l'any 
passat que no era feminista i que calia 
anar més lluny. M'ha sorprès aquest any 
dient-me que ara sí és feminista, i cada 
vegada més, i jo penso que no és un cas 
aïllat potser. El problema és, per això, 
empre el mateix: com anar endavant, 

sense marejar l'estimada perdiu ni sem
blar neuròtica, anacrònica o snob? 
Deixen el feminisme fora de joc i lloc, 
però a mi m'ajuda a entendre i explicar 
una mica el món. És en mi la filosofia 
d'estar per casa més útil i apassionant. El 
professor José Luis Aranguren ha dit 
recentment que e'n aproxima una con
vulsió intel.lectual important. Jo espero 
que el feminisme palpiti fort en aquest 
terratrèmol! 

Anna Blume 

La família 
Enguany se celebra l'Any Inter

nacional de Ja Farru1ia. Amb això es 
pretén donar suport a la institució 
que és Ja ba e de Ja nostra societat. 
Segons sembla, la farru1ia tradicional 
està en perill d'extinció. No és d'es
tranyar, els temps canvien i tot el que 
és tradicional es perd. El que í que 
estranya però és que aquells que més 
defensen la farru1ia, els sectors més 
tradicionalistes i conservadors, són 
els que defusen moltes vegades 
mesures que no beneficien gaire el 
manteniment de l'anomenada unitat 

familiar. Us heu aturat a pensar com 
pot afectar a una família la liberalit
zació del mercat laboral? No només 
per l'acomiadament més fàcil o lliure, 
sinó per la po sibilitat de les empre
ses d'obligar a canvis de torn, horaris, 
treballar festius, mobilitat territorial, 
vacances ... 
En aquests sectors els plantejaments 

són de rendibilitat, competitivitat, 
economia, producció .. . i la família? 
(bé, gràcies). Està clar que la farru1ia 
és una altra pel.lícula. 

PolAroid 



Política 
Les forces polítiques de I' Alta 
Ribagorça baixen la guàrdia, 

del divorci a amics per sempre? 

Consell 
Comarcal 
Alta Ribagorça 

La situació política de la comar
ca de l'Alta Ribagorça ha canviat 
substancialment en els últims 
me sos . Tothom recorda les 
diferències que semblaven insal
vables fa un temps entre socialis-

tes i nacionalistes, quan la dis
cussió de qualsevol tema d'àmbit 
comarcal, per petit que fos, supo
sava enfrontaments bissantins 
entre PSC i CiU. Qüestions com 
e l propi funcionament del 
Consell Comarcal, com el primer 
Centre d'Assistència Primària 
(CAP) de la comarca, com el 
Centre de Dia i geriàtric del Pont 
de Suert i Vilaller, com la promo
ció turística de la zona, i com la 
carretera de la Vall de Boí, entre 
d'altres, havien despertat en el si 
de les forces polítiques amb 
representativitat un encès diàleg 
que poques vegades portava 
enlloc i que més aviat creava una 
tensió que al capdavall era un fre 
a l'hora de prendre acords i agilit
zar obres i projectes. 

Les desqualificacions mútues, 
sense anibar mai a ser violentes i 
indiscriminades, havien adquirit 
un to més que irònic. Hi havia, i 
hi ha, un rerafons clar: la comar
ca està governada per CiU, però 
paradòjicament i contra la llei 
electoral, és el PSC el que comp
ta amb més vots a nivell global. 
Heus aquí que la truita ha donat 

la volta en els últims temps i par
lar avui dia amb els màxims 
representants de les dues forces 
polítiques comarcals sorprèn per 
la cordialitat que s'entreveu de 
forma unànim. Així , Odón 
Ventura, alcalde socialista del 
Pont de Suert, manifesta que «ha 
passat una època de mals plante
jaments polítics de CiU, qui no 
entenia la nostra oferta i això 
aguditzava les males relacions 
entre ambdós partits». Ventura, 
com a portaveu del PSC al 



Política 
Conse ll Comarcal, 
reitera que «nosaltres 
seguim essent els 
màxims representants 
de la comarca per 
nombre de vots», així 
com que «al final s'ha 
imposat l'enteniment 
entre CiU i PSC, que 
s'havien divorciat i 
que ara han adq uirit 
un to més dialogant». 
Ve ntura d iu q ue « la 
comarca fu ncionar ia 
mi llor si governés e l 
PSC» però confia en 
que «conforme s'apro
pin les eleccions 
municipals, e l panora
ma anirà canviant ». 
L'alcalde socialista de 
la capital de la comar
ca reconeix que «mol
tes coses han quedat 
aturades per la pugna 
po lítica i pels dife
rents plantejaments». 
Per la seva banda, 

Josefina Ribé, presi
denta del Consell 
Comarcal de l'Alta 
Ribagorça i màxima 
representant de 
Convergència Democràt ica de 
Catal unya a la zona , manifesta 
que «ara no hi ha la tensió de fa 
uns mesos perquè hi ha el con
venciment per totes dues parts de 
que hi ha molta feina a fer i mol
tes ganes de fer-la ». Per a la pre
sidenta convergent, hi ha hagut 
en els últims mesos un canvi 
d'actitud en tots els partits de la 
comarca, «perquè hem guanyat 
maduresa política adonant-nos de 
que els primers que hem de tre
ba ll ar per la comarca som nosal
tres mateixos ». La presidenta 
comarcal considera que el canvi 
de relacions ha estat «pau latí» i 
que les perspectives de futur són 
«atractives perquè en el futur es 
conso lidaran obres i projectes 
molt determinants». 

Anna Blume 

• 

Ajuntament 
de 
El Pont 
de Suert 

<<La polèDiica 
llei electoral>> 

Les eleccions municipals que han de celebrar-se l'any 
que ve marcaran segurament un punt d'inflexió en les 
relacions entre les Cliferents forces polítiques de la 
comarca . El panorama electoral de l'Alta Ribagorça no 
té perspectives de variar excessivament. Els municipis 
del Pont de Suert i Vilaller són votants tradicionalment 
socialistes, i el de Berruera, convergent. La polèmica, 
en tot cas, vindrà com sempre arran Cle la Llei electoral , 
que curiosament obliga a què el partit més votat en 
una comarca no sigui necessàriament el que governa 
al Consell Comarcal. Això només passa a una comar
ca de Lleida, l'Alta Ribagorça, on el PSC s'emporta des 
de fa anys la major part de vots, sense que això li per
meti assolir el govern del Consell. Una paradoxa per 
estudiar. 



Economía 
Actualidad del sector empresaria 

Información Fiscal y Laboral en) 
lncentivos Fiscales para las Empresas 

Entre los diferente incentivo a la actividad 
empresarial, conducentes a potenciar la crea
ción de empleo, no mencionaremos algunos que 
por su poca importancia o poca incidencia en la 
economia real de la empresa on irrelevantes, 
centrandonos en los que creemos tienen un gran 
interés para las personas que deseen promover 
o fomentar nuevas actividades empresariales: 

Bonificación del 95 % en el lmpuesto sobre 
Sociedades 

Se ha establecido una bonificación del 95% en 
el Impuesto de Sociedades, (lo que significa 
que tributaran al 1,75% en Jugar de hacerlo al 
35%), aplicable a los períodos impositivos que 
se inicien durante 1994, 1995 y 1996, para 
aquellas que se constituyan entre la entrada en 
vigor de la Ley (1-l- 1994) y el 31 de diciembre 
de 1994. 

La bonificación se aplicara exclusivamente 
respecto de los rendimientos procedentes de 
explotacione económicas. 

Seran requisitos para disfrutar de la bonifica
ción a que se refiere el apartado anterior: 

a) Que el promedio de la plantilla medido en 
personas/año sea uperior a tres trabajadores e 
inferior a veinte, en los período impositivos 
que se inicien en 1995 y 1996. 

Para el período impositivo 1994, esta condi
ción se exigira desde la fecha de constitución 
de la Sociedad. 

b) Que con anterioridad al 31 de diciembre de 
1995 se realice una inversión en activos fijos 
nuevos superior a 15 millones de pesetas. Dicha 
inversión, que debera haberse iniciado antes del 
3 I de diciembre de 1994, debera mantenerse 
durante los períodos impositivos a que se refie
re el apartado anterior. 

e) Que las explotaciones económicas no se 
hayan ejercido anteriormente bajo otra titulari
dad. Se entendera que las explotaciones econó
micas se han ejercido anteriormente bajo otra 
titularidad, entre otros , en lo supue to de 
fusión, escisión o aportación de ramas de acti
vidad. 
d) Que las explotaciones económicas se real i

cen en local o establecimiento independiente. 
e) Que la participación de los socios personas 

físicas sea superior al 75 por ciento del capital 
social. 

f) Que no sea de aplicación el Régimen de 
transparencia fiscal. 

La base imponible negativa pendiente de com
pensación en el último de los períodos impositi
vos, a que se refiere el parrafo inicial , 
únicamente sera compensable en la parte que 
exceda de Jas bases imponibles positivas habi
das en los mismos. 

No sera aplicable a dicha compensación el 
límite a que se refiere el Artículo 18 de la Ley 
6111978, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades. 

La bonificación establecida en este Artículo 
sera incompatible con cualquier otro beneficio 
fiscal, a excepción de la exención por reinver
sión a que se refiere el Art. 15.8 de la Ley 
61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, y de lo previsto en el Art. 12 
del Real Decreto Ley 3/1993, de 26 de febrero, 
de Medidas Urgentes sobre materias presupues
tarias, tributarias, financieras de empleo. 

También las sociedades que tengan por objeto 
exclusivo la PROMOCION O FOMENTO DE 
EMPRESAS MEDIANTE LA PARTICIPA
ClON TEMPORAL EN SU CAPITAL podran 
deducir de la cuota del Impuesto de Sociedades 
la cantidad que resulte de aplicar el tipo de gra
vamen al 95% de los incrementos del patrimo
nio que obtengan por enajenación de las 
acciones de las sociedades en que participen, 
cuando dicha enajenación tenga Jugar dentro 
del plazo de ocho año a partir de su adquisi
ción, siempre que dicho incremento se reinvier
ta íntegramente en el mismo Ejercicio en la 
suscripción de acciones. Esta deducción se apli
cara al 75 % si la enajenación tiene Jugar dentro 
del noveno año; al 50% i se realiza en el déci
mo año, y al 25% en el undécimo año, a partir 
del cua! no se apl icara deducción alguna. 

El importe de la enajenación de las acciones 
tributara por este Impuesto en e l Ejercicio en 
que se enajenen, siempre que no se reinviertan 
dentro del mismo Ejercicio. Esta norma sera de 
aplicación a las sucesivas operaciones de enaje
nación-reinversión en que aparezcan materiali
zadas las inversiones acogidas a e ta deducción . 

Centro contoble y de proceso de nóminas. J. TOLO Y ASOCIADOS, C.B. 
Asesoría Empresarial 

SeNicios de asesoría tributaria, relaciones laboro/es y 
Seguridad Social - Agente de Seguros co/egiado 

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



Economía 
Los fondos de inversió o (I) 

En los últimos años un instru
mento de ahorro «novedoso» ha 
experimentada un crecimiento 
espectacular: LOS FONDOS DE 
INVERS! ON. 
Pero ¿qué son los Fondos de 

Inversión? Son patrimonios consti
tuidos con las aportaciones de 
muchos inversores, administrados 
profesionalmente por una 
Sociedad Gestora especializada. 
Los Fondos de Inversión permiten 
poner al alcance de pequeños y 
medianos inversores, un conjunto 
de ventajas que tradicionalmente 
sólo podían obtener las grandes 
inversiones : Alta Rentabilidad , 
Maxima Seguridad y gestión pro
fesionalizada. 
- Con la agrupación de pequeñas 

inversiones se pueden realizar 
inversiones a gran escala y disfru
tar de rentabilidades superiores. Al 
mismo tiempo se consigue tam
bién diversificar la inversión con 
lo que se alcanza mucha mayor 
seguridad. 
Por otra parte la gestión profesio

nalizada garantiza, en cada 
momento, la inversión en los valo
res mas adecuados seg ún las 
expectativas del mercado financie
ro. 
Su elevada liquidez es otro de los 

factores que han posibilitado su 
extraordinario incremento. El par
tícipe puede disponer total o par
cialmente de su inversió n, só lo 
con solicitarlo y con pocos o nin
gún gasto de reembolso. 
La excelente fiscalidad es otra de 

las características que han posibili-

200% 

tado su popularidad. Los rendi
mientos que generan los Fondos 
de Inversión no estan sometidos a 
ningún tipo de retención fiscal: 
sólo tributan cuando se dispone de 
ellos. De este modo se puede dife
rir el pago de impuestos al 
momento que mas )e interese. 
El rendimiento obtenido al efec

tuar el reembolso de participacio
nes tiene la consideración de 
incremento de patrimonio. 
Este se obtiene por la diferencia 

entre el precio de las participacio
nes en el momento de reembolso y 
de la compra. El partícipe se bene
ficia de una reducción de impues
tos so bre los rendimientos 
obtenidos: el 7,14% por cada año 
que exceda de dos de permanencia 
de las aportaciones en el fondo. De 
esta forma, no tendra que pagar 
impuestos por los rendimientos de 
las aportaciones que han permane
cido mas de 15 años invertidos. 

••• Grup 
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Ecologia 
Recicleu, que 

alguna cosa queda ... 
Catalunya 

genera cada 

dia residus sufi
cients com per a 

cobrir 
amb 15 metres 

d'alçada un 

camp de 
futbol. Alguna 

cosa s'ha de fer 

amb aquest 

munt 
d'escombraries. 

La nova llei 
de residus 

pretén, 

gradualment, 
donar-hi 

solució. 

Durant molt de temps, la nostra 
societat ha generat tones i tones de 
residus per als que el destí final era un 
abocador, amb la consegüent agressió 
al medi que això suposa. Paral.Iela
ment a l'evolució dels hàbit de con
sum, ha evolucionat Ja composició de 
les deixalles urbanes, que ha passat 
d'un 56% de matèria orgànica al 1990 
a tan sols un 47,4% al 1992, amb el 
consegüent augment d'altres matèries 
no orgàniques, principalment paper i 
cartró. Es preveu que aquesta ràpida 
evolució continuï i fins i tot s'acceleri, 
fins arribar a percentatges d'altres paï
sos comunitaris, com Bèlgica, a on Ja 
proporció de residus orgànics no arri
ba al 17 % del total dels residus. El 
consum de productes més empaque
tats, no reparar o reutilitzar els objec
tes són les causes d'aquest canvi en Ja 
composició i Ja quantitat dels residus . 
Catalunya genera uns 480 kg de dei
xalles de mitjana per persona i any, el 
que representa I ,3 kg per persona i 
dia. A les nostres comarques, amb una 
forta afluència turística, la mitjana és 
sensiblement superior, com a la Val 

L'Ambibus un exemple d 'educació ambiental 

Durant molt de temps, la nostra 
societat ha generat tones i tones de 
residus per als que el destí final era un 
abocador, amb Ja consegüent agressió 
al medi que això suposa. Paral.lela
ment a l'evolució dels hàbits de con
sum, ha evolucionat Ja composició de 
les deixalles urbanes , que ha passat 
d'un 56% de matèria orgànica al 1990 
a tan sols un 4 7,4% al 1992, amb el 
consegüent augment d'altres matèries 
no orgàniques, principalment paper i 
cartró. Es preveu que aquesta ràpida 
evolució continuï i fins i tot s'acceleri , 
fins arribar a percentatges d'altres paï
sos comunitaris, com Bèlgica, a on Ja 
proporció de residus orgànics no arri
ba al 17% del total dels residus. El 
consum de productes més empaque
tats, no reparar o reutilitzar els objec
tes són les causes d'aquest canvi en la 
composició i Ja quantitat dels residus. 
Catalunya genera uns 480 kg de dei
xalles de mitjana per persona i any, el 
que representa I ,3 kg per persona i 
dia. A les nostres comarques, amb una 
forta afluència turística, Ja mitjana és 
sensiblement superior, com a la Val 

d'Aran a on s'arriba als 3,9 
kg de mitjana per persona 
i any, el que triplica la 
mitjana a Catalunya. 
PILES I OLIS: ELS 

MÉS PERILLOSOS 
Però el problema dels 

residus és més que una 
qüestió de volum. Els 
residus suposen una greu 
agressió al medi ambient 
si no se'ls hi dóna un trac
tament adient. Segons 
dades del Departament de 
Medi Ambient , a 
Catalunya es con umei
xen uns 30 milions de 
piles anual ment, és a dir 
unes S unitats per habitant 
i any. Una sola pila pot 
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contaminar milers de litres d'aigua. El 
mateix succeeix amb els olis per a 
vehicles, amb un consum de 50.000 
tones anuals, un sol litre d'oli pot con
taminar 1 MILIÓ DE LITRES D'AI
GUA . No hi ha dubte doncs de la 
necessitat d'una recollida acurada dels 
residus, ni el medi ni nosaltres matei
xos podem suportar aquest tipus d'a
gressions. 

La solució al problema passa per un 
tractament adient a cada tipus de resi
dus, que és el que preveu la llei del 
Parlament de Catalunya i que pretén 
anar aplicant gradualment el 
Departament de Medi Ambient i els 
altres departaments implicats. 
RECOLLIDA SELECTIVA 
Tractar específicament cada tipus de 

residu implica una recollida selectiva 
que permeti aquest tractament diferen
ciat. Cal doncs seleccionar les deixa
ll es en el seu origen, separant els 
residus en diferents contenidors que 
tindran un destí diferent. Si fins fa poc 
tot anava a parar al mateix lloc, gra
dualment cada residu tindrà una fi 
diferent fins arribar a una recollida 
selectiva integral de totes les deixa
lles. 

Vidre, paper i cartró han estat les pri
meres matèries, junt amb les piles, en 
ser recollides selecti vament. El vidre i 
el paper són fàcilment reciclables, de 
les piles es pot recuperar el mercuri de 
les tipu s botó. Les piles de format 
gra n só n inertitzades abans de se r 
dipositades en naus adients per emma
gatzemar-les. Progressivament es pro
cedirà a la recollida selectiva de pots 
d'alumini (recollida que ja es fa en 
a lgu nes poblacions de la Costa 
Brava), bolígrafs, plàstics, etc. Així 
com la separació de la matèria orgàni
ca, que es destinarà a la producció de 
compost per a l'a$ricultura. 
LES TRES R MES UN A 

Però la recollida selectiva és sols una 
part de totes les mesures necessàri es 
per poder donar una solució definiti va 
al problema dels residus. En aq uest 
sentit es parla actualment de la políti
ca de les tres R: Reduir, Reutilitzar, 
Reciclar. Reduir el màx im possible la 

La protecció del 
nostre entorn és cosa de tots: 

REDUIU: Compreu només el necessari, 
- rebutgeu embalatges inútils, 
- eviteu productes d'un sol ús, 
- són preferibles els envasos grans, 
- porteu el cavàs a la compra, o una bossa plegada a la 

butxaca, 
- limiteu els productes especials com les piles. 
REUTILITZEU: són preferibles els envasos recicla-

bles, 
-repareu objectes i aparells .. . , 
- reutilitzeu pots, llaunes, etc., 
- utilitzeu productes recarregables: bolígrafs, piles, etc. 
RECICLEU: faciliteu al màxim la recollida selectiva, 
- consumiu productes reciclables o productes fets amb 

materials reciclats. 
I "REEDUQUEU" , expliqueu als vostres fills la neces

sitat de limitar els residus. 
Exigiu als vostres ajuntaments contenidors adients i 

còmodes per dipositar els residus. 

producció de residus, reutilitzar tots 
els objectes i envasos possibles i reci
clar aquells productes que ho perme
tin . Aquesta política, imprescindible 
per solucionar el problema, implica un 
canvi en els hàbits de consum i en la 
forma en què els ciutadans dipositen 
les seves escombraries. Per arribar a 
les tres R cal primer modificar els 
hàbits i les conductes que incideixen 
en la generació de residus, cal "reedu
car" a la població. "Reeducar", l'altra 
R , és el pas fonamental per poder 
avançar en els altres aspectes. 
L'educació ambiental pretén conscien
ciar del problema i modificar les acti
tuds i hàbits de consum per tal de 
reduir els residus i facilitar el seu reci 
clatge. 

Paul atinament els consumidors ens 
haurem d'acostumar a seleccionar els 
productes per generar menys residus, i 
a tenir a les nostres cases cubells dife
rents per als diferents residus. Amb 
l'educació i la persuació primer i amb 
la persecució i sanció a la llarga, si 
cal, el Departament de Medi Ambient 
està decidit a solucionar el problema. 
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Iguals de dret però no de fet 

La igualtat 
legal de la 

dona no ens 
ha condui~ a 
una societat 
coeducativa, 
nois i noies 
van junts a 

escola, reben 
els mateixos 

coneixements, 
però no els 

mateixos 
estímuls. Als 

nois, se 'ls 
incita a ser 

protagonistes, 
actius i 

neguitosos. A 
les noies, se les 

prepara per a 
ser obedients, 

discretes i 
perfectes 

companyes. 

Peth Casteth, s/n 
Tel. 64 02 24 

Fins que els mitjans de comunicació 
audiovisuals no es van generalitzar, la 
societat es movia sota el vell paradig
ma grec de la realitat com a producte 
de l'anàlisi de la realitat : «observo, 
analitzo, conclueixo, opino». Amb 
l'adveniment de la «mediocràcia», la 
veritat és allò que donen com a vàlid 
els mitjans de comunicació; la realitat, 
allò que ells reflecteixen : «ho veig a la 
tele; m'ho crec». 
I bé, que ens donen els mèdia sobre 

les dones? Des de la publicitat se'ns 
ofereixen 3 models bàsics de dona: 

1) La que adopta el rol més tradicio
nal del gènere femení, aquella que viu 
abnegada per la cura dels fills, la feli
citat del marit, el manteniment de la 
llar i tot allò que s'hi relaciona: des de 
la sopa deliciosa passant pel darrer 
producte que deixarà la seva roba més 
neta i acabant per l'última i revolu
cionària crema antiarrugues amb la 
que el seu marit mai deixarà d'estimar
la. 

2) En segon lloc, tenim «l'executiva 
agressiva», la dona temporal, imperso
nal, bella i elegant que, de manera 
màgica i sempre fel~ç , destaca enmig 
d'un món d'homes. Es la professional 
que no sabem si ha arribat a dalt pel 
seu talent o perquè, senzillament, ha 
sabut triar el maquillatge adequat. 

3) I, per finalitzar, les dones joves, 
que s'escapen miraculosament a totes 
les normes, prohibicions i imposicions 
de la societat. La seva vida és fàcil, 
sense .responsabilitats, sense pressions. 
I són, tanmateix, belles i alegres. 
El que els mitjans de comunicació no 

reflecteixen és que les dones, en gene
ral i en tots els àmbits de la societat, 
continuen marginades. Pot semblar 
una afirmació agosarada, si ja sou 
iguals, davant la llei, ens diuen , ara 
què més voleu? 

La igualtat legal, però, no ha signifi
cat que homes i dones tinguin les 

A 
MIJTUA llEIDATANA 

mateixes oportunitats. I, a mode de 
reflexió aquí van uns quants exem
ples: 
-La taxa d'atur femenina a Catalunya 

és 9 punts superior a la masculina. 
- Els ingressos de les dones, per una 

feina d'igual valor, són un 20% infe
riors als dels homes. 

- La presència de la dona a la política 
és mínima. Són més del 50% de l'elec
torat , però no arriben al 15 % dels 
escons del Parlament. 

- El seu accés als llocs de decisió es 
veu truncat per barreres invisi bles 
però consistents: només un 8% dels 
alts càrrecs executius són ocupats per 
dones. 

- A les associacions juvenils, cultu
rals, socials, etc. les dones són les afi
liade s més nombroses fins a 
l'adolescència. A partir d'aquesta edat 
descendeixen i, als càrrecs directius , 
rarament trobareu dones. 

- El camp de l'educació tampoc s'es
capa de la contradicció. Les noies són 
més aplicades, obtenen millors resul
tats acadèmics ... però es matriculen 
majoritàriament a aquells estudis que 
tenen poques sortides professionals. 
I la lli sta podria continuar-se fin s a 

l'infinit, passant pels maltractaments 
domèstics, les opressions sexuals, l'a
cuit al lloc de treball, el repartiment 
poc equilibrat de les feines de la llar, 
que continuen essent responsabil itat 
de les dones, treballin o no, la necessi
tat d'haver de triar entre la maternitat i 
la professionalitat... 

Davant aquest panorama, hom pot 
demanar-se, on és la igualtat de la que 
tant es parla. I, tanmateix, quines 
raons ho justifiquen? La resposta sem
bl a òbvia: la legalitat ha anat per 
da vant del sub stracte cultural en 
aquest cas, i ha atorgat una sèrie de 
drets a les dones que no han estat 
assumits, encara, per bona part de la 
població. En l'inconscient col.lectiu 

25530 VIELHA 
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continuen vives les diferències entre 
els gèneres i clars els rols que Ja socie
tat té reservats a cadascuna de les per
sones des del moment que neixen. 

Nois i noies van junts a escola, reben 
els mateixos coneixements acadèmics, 
però no els mateixos estímuls . Als 
nois, se'ls incita a ser protagonistes , 
actius i neguitosos. A les noies, en 
canvi , se les prepara per ser observado
res, discretes i perfectes companyes 
«de». La família tampoc no escapa a 
les diferències, des de l'assumpció de 
les tasques domèstiques -en les que 
l'home únicament «col.labora» (en el 
millor dels casos) perquè en el fons, la 
casa és cosa de les dones- a Ja manera 
en què els nois i les noies juguen. Als 
nois els dones joguines que potencien 
l'acció, la violència, la competitivitat... 
A les noies les regalen petites 
nines amb mil-i-un complements, 
petits bebès als que cuidar, vestir 
i estimar en un món de fantasia 
rosa. Un món ordenat, silenciós i 
íntim. Potser per tot això -i pel 
reforç que en fan els mitjans de 
comunicació, corregit i augmentat 
però , amb menys roba- no ens 
hauria de sorprendre que les 
dones estiguin en aquesta contí
nua contradicció. Si les joves no 
trien estudis més innovadors és, 
segurament, perquè cap llibre, 
cap mestre, cap pare, cap pel.lícu
Ja, els hi ha plantejat mai més 
professions que les típiques. Si 
les dones no prenen re ponsabili
tats polítiques, socials, sindicals .. . 
és perquè el poder ha estat viscut 
i transmès com a masculí, sota paràme
tres, vocabulari, valors, formes i con
ductes que xoquen amb tot el procés de 
socialització que ha rebut. Si les dones 
continuen amagant Ja violència domès
tica -afortunadament cada dia menys
és perquè s'ha transmès repetidament 
que l'home és superior a Ja dona, que 
ell està creat per manar i ella per obeir, 
per tenir paciència, per sacrificar-se. Si 
les dones continuen silenciant l'acuit i 
l'opressió sexual és perquè en el fons 
tenen por de ser titllades de provocado
res. I és que, a Ja nostra societat, la 
dona continua essent, per a molts 
homes, un objecte desitjable per a usar 
quan el sexe apreta l'entrecuix. 
Aconseguir la igualtat real i total, en 

definit iva, significarà canviar esque
mes culturals, t re nca r este reotips, 
crear noves mentalitats més obertes i 
més flexibles. 

I no només les mentalitats masculi
nes, les dones, és cert, hem estat vícti
mes, però a voltes, també hem estat 
còmodes i conformes amb aquest paper 
secundari que la societat ens ha reser
vat. Hem fugit moltes vegades, de Ja 
lluita a favor dels nostres propis inte
ressos. Ens hem cregut, també nosal
tres, que érem iguals . No hem volgut 
cridar molt fort, no sigui que ens 
diguessin «feministes». Els problemes 
que ens afecten no eren una qüestió de 
gènere sinó una qüestió personal. 
Havíem oblidat que la cultura Ja por
tem a Ja pell. 
Més enllà de les 625 línies que con-

formen el televisor-rei de les nostres 
llars, hi ha dones que viuen, quotidia
nament, una carrera contra-rellotge 
fugint de Ja misèria, Ja solitus, la 
violència, el menyspreu o la indiferèn
cia, aquesta mala pècora que s'ha ins
tal.lat en el cor de la societat i ens ha 
fet perdre la capacitat de meravellar
nos o d'asquejar-nos. 
Saturats de desinformació, no sabem 

veure, al nostre cantó, als éssers que 
mai són notícia: les dones, els immi
grants, els pobres, els malalts ... els nos
tres «altres» invisibles i silenciosos, 
però de carn i ossos. 

Amàlia Fernàndez és antropòloga i cap de l'àmbit 
de sociologia de l'Escola Forca 
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La Ribagorça: els serveis socials 

i sanitaris que no arriben 

El C.A.P. està triga11 
ha arrivar 

La comarca de l'Alta Ribagorça no 
veurà materialitzats els nous equipa
ments sanitaris i socials fins d'aquí 
pràcticament do s anys, sego ns es 
desprèn dels darrers terminis donats 
per fonts comarcals entorn als projec
tes del Centre d'Assistència Primària 
(C.A.P.) comarcal. El s tècnics de la 
Conselleria de Santitat presentaren al 
Consell Comarcal el nou projecte de 
CAP a principis del proppassat mes 
de març i les obres podrien iniciar-se 
a partir de l'u de juny, mentre que el 
conseller de Benestar Social , Antoni 
Comas, presentà el projecte del cen
tre de dia i pisos tutelats del Pont de 

Suert, fa també vàries setmanes. 
Malgrat l'anunci de la presentació 

d'ambdós projectes, hi hav ia malestar 
en els municipis de la comarca (e l 
Pont de Suert, Vilaller i Barruera) pel 
retard que ambdues obres han sofert 
respecte als terminis previstos inicial
ment i perquè, a més, la comarca de 
l'Alta Ribagorça és una de les poques 
que queda a Catalunya sense cap d'a
quests serveis. 

Pel CAP, fonts comarcals han con
firmat que es respectarà el programa 
sanitari proposat pel consell , que fixa 
467 metres quadrats d'obra funcional 

i 800 més de possible ampliació futu
ra. 

Així mateix, respecte a la tercera 
obra d'aquest tipus, pendent d'execu
ció, que és el geriàtric de Vilaller, les 
mateixes fonts han assenyalat que es 
troba encara en tràmits d'escriptura de 
terrenys. 

Altres fonts comarcals s'han lamen
tat, amb tot, que els projectes s'estan 
retardant molt i que això suposa , 
sobretot e l retard de la posada en 
marxa dels esmentats equipaments , 
que tant urgeixen als habitants dels 
pobles de l'Alta Ribagorça, per una 
banda, han d'anar a ls hospital s de 

Lleida i Vielha, i que veuen 
com els únics pisos tutelats de 
la zona no poden satisfer tota 
la demanda. 
La inquietud no solament es 

plasma en els ajuntaments i 
veïns de la comarca, s in ó 
també en el propi personal 
mèdic que treballa en la zona. 
Alguns sectors qualifiquen, en 
aquest se ntit, la s itu ació 
d'«insostenible». 

Àrea Bàsica de Salut 
Així mateix els tres alcaldes 

de la comarca sol. li citaren el 
proppassat mes de març a l 
delegat de Sanitat a Lleida, 
Josep Santamaria, la creació 

en la zona d'una Àrea Bàsica de Salut 
(ABS) per pal.liar la situació, ja que, 
egons ells, la construcció del CAP 

no és suficient per resoldre les carèn
cies estructurals de la comarca en 
matèria de sa nitat. L'increment 
d'urgè ncie s e n èpoq ues de mé s 
afl uència turística dificulta l'atenció 
als usuaris, ja que els centres sanitaris 
es veue n desbordats pel sevei. 
Santamaria es va comprometre, per Ja 
seva banda, a estudiar Ja creació d'a
questa ABS un cop hagi entrat en 
funcionament el CAP comarcal. 
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Occitània e Catalonha: fraies desseparades 
lstoricament Catalonha e Occitània an estat nacions fraies que era realitat 

política a mantengut desseparades, eth CAOC trabalhe entà recuperar aguest 
sentiment d'unitat cultura u. 

Era entrada en vigor dera unitat 
europèa signifique tamb era esca
dença de retrobament entà dues 
cultures que se fraies an demorat 
aluenhades pendent plan de 
temps. Per prumèr viatge en 
fòrça sègles, Occitània e 
Catalonha se trapen laguens eth 
medeish encastre, tamb libertat 
de passatge entà persones , capi
tau e marchandises. Es ligams 
enter es dues nacions, jamès trin
cats sancerament, pòden tornar 
èster tan fòrts coma enes sèg les 
pas ats . 

Eth CAOC (Centre d'Afrai
rament Occitano-Catalan) trabal
he desempuish era sua fundacion 
eth 1978, entà mantier e recupe
rar eth sentiment d'unitat cu lturau 
enter es dus pòbles. Es activitats 
deth CAOC an er objectiu fona
mentau de balhar a conéisher 
Occitània a Catalonha e 
Catalonha a Occitània, entà que, 
ama sa tamb eth progrès econo
mic l'acompanhe er avient desvo
lopament culturau e sociau en tot 
balhar prioritat ath recuperament 
des lengues pròpries de cada 
nacion. 

Eth manifèst de Pàmias 
Eth 13 de noveme de 1993 tamb 

motiu dera XXXIX As emblada 
Generau deth CAOC, s'aprovèc 
eth manifèst de Pàmias , en eth 
que occitans e catalans amassats, 
reclamen des institucions e 
govèrns respectius, encoratgen e 
ajuden es escambis cu lturaus 
occitano-catalans, atau coma eth 
restabliment per part dera 
Generalitat de Catalonha der 
ancian Burèu de relacions 
Meridionaus e establir era priori
tat d'interès culturau as relacions 
enter es païsi catalans e es païsi 
Occiran , entà seguir atau eth hiu 

260.000 Qms2 
23.000.000 d'abitants 

dera istòria que les afraire. Eth manifèst demane tanben 
a totes es institucions catalanes entà que es relacions 
siguen hètes enes dues lengues que son pròpries des dus 
territòris. 
Eth CAOC s'estructure en dus brancs, un occitan e un 

aute catalan que se coordinen enes diferentes actuacions. 
Cada eccion a uns estatuts pròpris legalisats per estat 
ada quin apertien, es dues seccions establissen coma uni
ques lengues dera associacion eth catalan e er occiran. 

Eth caoc aranés 
Recentarnent as delegacions que eth CAOC a escampil

hades ath long deth terrador catalan e occiran, se i a hijut 
ua naua representacion qu'aurà era sedença en Lés (Val 
d'Aran). En Aran a on mès estretament conviuen e dues 
cultures a pera fin ua representacion deth CAOC. Ei pre
vist que era delegacion arane a hèsque partida laguens 
deth CAOC occitan, es s ues activitats anaràn ena 
madeisha linha de recuperament culturau. 
Segon eth CAOC, Occitània ei entàs catalans era 

cunhèra (brèç) dera sua cultura, lengua e istòria. 
Catalonha ei entàs occitans er ideau e eth modèl dera sua 
futura reneishença. Catalonha non pòt pas èster dehòra 
deth reviscolament occitan, eth recuperament culturau 
catalan non ei pas possible se se dèishe crebar era part 
mès importanta dera sua pròpria cultura. 



Societat 
Sent-Gaudenç: de granes 
passes cap ath avénguer .. 

Hotel Portillón Bossost 
RESTAURANTE PORTILLÓN 

BRASERIA CANDIDO 

Projèctes 

En rason, d'un costat, der'arribada 
der'autòrota, e deth aute costat, 
der'obertura cap a Espanha, la vila de 
Sent-Gaudenç, principau pòl entre 
Tolosa e Tarba , bota en plaça un 
projècte de restructuracion importent 
que s'espandirà sus un detzenat d'an
nadas. 
Eth son projècte qu'es devesit en 

duas fasas: 
- era prumèra fasa, de 1994 a 1998 

serà era reabilitacion deth centre 
ancian, ambe tres punts principaus. 
Prumerament, la mesa en plaça d'un 
espaci de solaç, lèsers, passejada, ath 
nivèu deth baloard Bepmale e dera 
plaça J. Jaurès. Segondament, lacre
acion d'ua estructura culturala dins 
eth centre vila (mediatèca). Enfin, 
er'instalacion d'un ensemble comer
ciau que posca prepausar dins eth 
meteis centre vila ço qu'es prepausat 
pera grana distribucion alentorn. 
-era segonda fasa, de 1998 a 2003, 

contunharà era meteissa idèa d'amel
horament deth centre vila atau coma 
ua accion de reabilitacion toristica 
d'aquesta ci utat. 
Dins aquest projècte qu'entran tam

ben en compte, pendent tota aquera 
restructuracion, eth amenatjament 
d'un nombre de plaças d'estaciona
ment sufisent e un melhor accès a la 
vila, tot aquò tà un desvelopament 
toristic amelhorat. 

Lèsers 
La vi la de Sent-Gaudenç prepausa 

pendent tota' r' annada fòrça activi
tats, que sian culturalas o esportivas. 
En efèit, qu'es, rappòrt ath nombre 

Buena cocina - Especialidad en: churrasco y carnes a la brasa 
Teléfono y Fax - Salones para banquetes 

Reservas: Tel. (973) 64 70 77 - Fax (973) 64 72 95 
25550 BOSSOST - Val d 'Aran 



Societat 
deths abitants, ua deras vilas mes 
esportivas de França. Vila que recen
sa mes de 50 associacions esportivas 
que, atau, presentan un ventalh 
d'espòrts importent, satisfasent totis 
eths gosts. Era soa equipa de Rugby 
a XIII qu'a portat força còps eth 
flambèu dera vila dusca ath títol de 
Campion de França, e mes, que rea
lisèc pendent la temporada 90-91 eth 
doble espleit de remportar era Copa 
e'th Campionat. Non cau pas des
brembar deras equipas de Rugby a 
XV e de Fotbòl que, eras tamben, 
averen eths sos moments d'apogèa e 
que mantenen Sent-Gaudenç a ua 
plaça interessanta dins era region. 
Rapport a'ras s oas activi tats cultu

ralas: eth programe de jazz, eth art 
contemporanèu, eth teatre, eth fol
clore, entre autes, qu'an pres ua plaça 
importenta dins la vila. De mes, 
fòrça bais que i son organisats regu
larament. E sustot, non cau pas des
brembar dera realisacion deth 
festivau «Eths 5 dia de Saint
Gau'dingue» que, un còp per an 
(debut de julhet), apòrta un pishic 
d'umor e sustot de holia a la vila. 

Non cau pas mancar ... 
Per entre'ras nombrosas activi tats 

de Sent-Gaudenç, vejatz ací quau
ques exemples deths espectacles tà 
eths meses qu'arriban. 
-TEATRE: LAZARILLO DE 

TORMES DE C.J. CELA, prètz 
obel de literatura. 

Mesa en scèna: H. Bornstein 
dambe Bruno A. Kremer. 
Companhia DUMONT de 
Tolosa. 

Eth dimècres 18 de mai a 21 oras, 
Espaci Variétés de Sent-Gaudenç (75 
F. tà eths non-abonats). 
-ART CONTEMPORANÈU: 

Exposicion de Françoise 
Maisongrande. 

Eth mes de mai, dins era Capera 
Sent-Jacme. 
- CANT: POLYPHONIES COR

SES per eth grope A. Filetta (Nauta 
Còrsa). 
• Cants tradicionaus e modernes. 

Eth dimècres I er de junh, Espaci 
Variétés de Sent-Gaudenç (90 F. tà 
eths non-abonats). 

- FOTÒ: Exposicion de fotòs en 
negre e blanc. 
Eths Arts de la carrièra. 
Que comença eth di i uns I 3 de junh, 

Espaci Variétés de Sent-Gaudenç, e 
que s'acaba eth I O de julhet. 

- PINTURA: Exposicion deth pin
tor Angel JOVE. 

Art Contemporanèu. 
Que comença eth dimècres 22 de 

junh, dins era Capera Sent-Jacme 
(daurida de 15 a 19 oras). 
Que s'acaba eth 30 de aost. 
- BAL: Hèsta dera Sent-Joan. 
Brandon e Bai. 
Eth dissabte 25 de junh , plaça 

Pegot de Sent-Gaudenç. 



Comerç 

Benvinguda la 
CaDibra de Comerç 

El dia 6 de gener de 1887, un grup 
d'inquiets empresaris de 

Lleida varen reunir-se en 
Assemblea i constituí

ren la Cambra de 
Comerç de Lleida, 
amb l'objectiu de 
promoure el desen
vol upament comer-

cial i industrial, 
unificar les pràctiques i 

usos mercantils, i assessorar 
amb el seu consell les Autoritats i 
posar en comú suggeriments de tot 
tipus. 
Des d'aleshores, la Cambra de 

Comerç i Indústria ha esdevingut 
una Corporació de Dret Públic que 
té com a missió principal la defensa 
dels interessos generals de les activi
tats comercials, industrials i de ser
veis, en la seva jurisdicció. Impulsar 
el desenvolupament de l'economia 
de Lleida i les seves comarques. 
Actuar com a òrgan de consulta de 
l'Administració Autonòmica, Central 
i Local en e l camp econòmic. 
Assessorar individualment i col.lec
tiva els seus membres. 
Després d'haver expressat reitera

dament la necessitat de la implanta
ció d'una Delegació de la Cambra a 
la Val d'Aran, tot això coincidint 
amb la voluntat del seu actual presi
dent, Sr. Joan Simó. El 30 de juny de 
1992, el ple de la Cambra de 
Comerç i Indústria de Lleida, va pro
posar el meu nom com a Delegat a la 
Val d'Aran, càrrec honorífic que de 
bon grat vaig acceptar. 

El camí recorregut fins ara no ha 
sigut gens senzill, ja que com a con
dició prèvia, era trobar la seu adient 
per a la Cambra. Arribar al just equi
libri entre el pressupost i aquell local 
que reunís les condicions accepta
bles ha sigut una tasca gens ràpida i 
no mancada de diverses reflexions, 
però finalment s'ha aconseguit. 
L'oficina s' ubicarà a l'edifici Val 

d'Aran a Vielha, en aquest moment 
estem en el procés d'acondicionar el 
local per a les funcions estrictament 
necessàries, i la inauguració oficial 
està prevista per a finals de maig o a 
molt tardar durant la primera quinze
na de juny. 
A partir d'aquell precís moment, sí 

que qualsevol empresari tindrà molt 
més a prop aquells serveis que la 
Cambra ofereix als seus socis, però 
la personalitat de la nostra Cambra, 
o sigui la personalitat de la 
Delegació de la Cambra de Comerç i 
Indústria a la Val d'Aran ha de ser 
tasca de tots nosaltres , des del pri
mer empresari de Quate Lòcs fins a 
l'últim de Pujòlo. 
És per això, que a vosaltres empre

saris, tant a nivell individual com 
col.lectiu us convido a fer ús d'a
questa Corporació en tot allò que 
afavoreixi e l desenvolupament 
econòmic tant a nivell individual 
com col.lectiu. Benvenguda era 
nòsta delegacion dera CRAMBA 
OFICIAU DE COMERÇ E 
INDÚSTRIA DE LHEIDA. 

Joan Casasayas i A bada I 



EL XIP 

Els Oordinadors PC 
Hi ha molts tipus d'ordinadors, 

des dels grans ordinadors que 
poden arribar a ocupar varis 
metre , fins a les populars conço
les vídeo-jocs. No obstant això, la 
gran revolució de la informàtica es 
va produir durant els anys vuitanta 
amb la introducció dels 
Ordinadors Personals o PC 
(Personal Computer). 
Aquesta revolució es va iniciar el 

1981 quan la companyia nordame
ricana IBM va presentar el seu 
1MB PC considerat per tots com el 
primer ordinador personal. L'1MB 
PC va as olir unes vendes que 
multiplicaren per 100 les expecta
tives més optimistes. Aviat 
començaren a sorgir ordinadors 
compatibles IBM; és a dir ordina
dors PC construïts per empreses 
diferents a IBM que podien treba
llar amb tots els programe ( oft
ware) que funcionaven en els 
autèntic ordinadors IBM. A més, 
aque ta compatibilitat es va exten
dre també als elements físics 
(hardware) de les màquines, la 
qual permetia intercanviar parts 
dels PC's entre màquines de mar
ques diferents (per exemple in -
tal.lar els disc dur d'un compatible 
en un IBM o a l'inrevés). 
El 1993, dotze anys després de 

l'aparició de l'IBM PC, es calcula 
que existien al voltant de 90 
milions de PC's en tot el món. 
Lògicament, els PC's han evolu

cionat moltíssim amb el pas del 
temps i el PC més car de 1981 és 
molt menys potent que el PC més 
barat de 1993. 

Girona, 49 pral. 
08009 BALCELONA 

Des de la seva aparició és possi
ble assenyalar quatre generacions 
d'ordinadors PC, marcats per les 
distintes generacions de micropro
cessadors Intel. 
La primera generació de PC's 

(1981-1985) estava dominada pels 
ordinadors PC XT, caracteritzats 
per un microprocessador 8088 o 
8086 que permetia assolir una 
velocitat de 4,77 Mhz (megahert
zis) . La segona generació (1985-
1989) estava representada pels 
ordinadors PC AT amb un micro
processador 286 de 8MHz. La ter
cera generació (1989-1992) ha vist 
com s'estandaritzaven els ordina
dors 386 amb un microprocessa
dor 386 de 16 a 25 MHz. Per 
últim, la quarta generació -dins la 
qual ens trobem- es completarà 
quan es difonguin a gran nivell els 
ordinadors 486 amb microproces
sadors des de 25 a 66 MHz, però 
ja tenim en e l mercat els 
"Pentium" i sembla ser que ja 
estan superats ... 

Tel. 412 33 30 
Fax 412 20 05 



S a I ut 

Exercici i qualitat de vida 
F er exercici físic freqüentment pro

porciona una millora de la qualitat de 
vida i de la sensació de benestar. Està 
més que provat que les persones actives 
físicament tenen més resistència a les 
malalties i menys tendència a la depres
sió. 

Els nostres avantpassats no tenien pro
blemes derivats de la vida sedentària per
què estaven obligats a realitzar un treball 
físic dur per a sobreviure. Es mantenien 
en bona forma física amb el seu treball 
continu i intens a l'aire lliure: tallant 
arbres, cavant, sembrant, caçant. .. però, 
amb la modernització, les màquines van 
substituir en molts casos el treball físic 
de l'home i aquest va anar disminuint 
l'activitat física progressivament. En lloc 
de caminar agafem el cotxe (moltes 
vegades per fer distàncies ben ridícules) , 
en lloc de pujar escales agafem l'ascensor 
i després de la jornada laboral (que la 
majoria també fan asseguts) acabem en 
un sofà davant el televisor. 

S'ha demostrat que l'activitat física con
tínua i moderada contribueix a disminuir 
el risc (si ho acompanyem d'una dieta 
equilibrada i no fumem) de patir malal
ties cardiovasculars, com l'angina de pit, 
els infarts , l'arteriosclerosi ... que seguei
xen sent la primera causa de mort en el 
nostre país i en la resta de països occi
dentals. 

L'exercici també ajuda a millorar la 
hipertensió arterial, l'excés de colesterol 
en sang, l'obesitat, la diabetis, J'estrés i 
l'osteoporosi. Persones amb aquests pro
blemes de salut haurien de fer exercici de 
forma pausada i regular. L'exercici hauria 
de ser una part important del seu u·acta
ment. 

A nivell mental l'activitat física 
millora l'autoestima de la persona, 
la sensació de benestar i harmo
nia amb el propi cos, facilita el 
descans i el son i ajuda a dis
minuir l'ans ietat i la 

tendència a la depressió. 
Si, a més, tenim capacitat per practicar 

algun esport que ens agradi, que podem 
compartir i tenir un entorn privilegiat 
per fer-ne de variats (caminar, córrer, 
esquí alpí, bicicleta, esquí de fons, nata
ció ... ) Qui pot negar-s'hi? 

Els beneficis de l'esport no tenen límit 
d'edat, encara que cal adequar-lo a cada 
època de la vida i a les condicions físi
ques de cada persona. 

Cal remarcar que els beneficis de l'e
xercici són transitoris . Per tant, si dei
xem de practicar-lo durant una 
temporada els seus efectes positius 
sobre la salut disminueixen. 
Sigui quina sigui l'activitat física triada 

és important passar uns minuts fent 
escalfament. Aquest serà més o menys 
intens depenent de l'exercici triat. 
L'escalfament prepara el cor augmen
tant-ne els batecs i així augmenta l'aport 
de sang i oxigen dels músculs prepa
rant-los per tal de que funcionin correc
tament i no es lesionin. 
Una persona que no hagi fet exercici 

habitualment haurà de començar sense 
fer esforços importants i augmentarà de 
forma progressiva l'activitat a mesura 
que el cos vagi adquirint resistència. 

Per fer esport no es necessiten ni grans 
instal.lacions ni molts recursos econò

mics. Caminar és una activitat 
física a l'abast de tot

hom , se nzilla de 
practicar, barata i, 

tenint en compte l'en
torn de la Val d'Aran, un 
privilegi: caminar de 40 a 
60 minuts durant 2 o 3 
cops per setmana (com a 

mínim) i a un 
ritme de 3 a 6 
km/hora ja 

de 

nostra 
salut. 



Història 

M icro-h istoria 
L a historia tiene dos formas de ser 

transmitida al pueblo que la continúa: Ja 
macro-historia (redactada en muchos 
casos por los que escojen el camino de 
alabar a los vencedores en guerras o en 
elecciones) y la micro-historia (Ja expli
cada por cada hombre del pueblo, que la 
vive desde su propia situación). 

Un paje de Alfonso II describiría la 
boda de una hija del Rey con el Conde de 
Comenges en 1194 con mas veracidad 
que cronistas Reales posteriores. 

Todo y que el Yalle de Aran cuenta con 
ilustres y documentados historiadores 
que dan una visión global , la Tierra 
Aranesa cuenta con una cantidad consi
d~rable de documentos familiares que 
aun hoy palpitan con la historia verdade
r~ de los que los redactru·on, y cuyo estu
diO y transcripción me apasionan desde 
hace treinta años. 
Mi generación -los que ahora cumpli

mos setenta años- representa especial
mente la necesidad de utilizar Jas 
vivencias personales para equilibrar con 
sensatez y veracidad las hjstorias escritas 
(y muchas veces inventadas) por fanati
cos o aduladores. 

Nac!mos con una Monarquía 
ConstituciOnal (que, en teoría, admitía la 
sustitución de unos deberes del Monru·ca 
provenientes de Dios por otros deberes 
provenientes del refrendo del pueblo) 
que, en tres momentos históricos impor
tantes, sorprendió al pueblo con una 
interpretación poco Constitucional. La 
primera, permitiendo una alternativa de 
gobierno entre partidos que basaban su 
elección en la escala de poder de unos 
políticos que actuaban sin preocupru·se de 
lo que el pueblo mayoritariamente nece
sitaba. La segunda , aceptando una 
Dictadura Militar con Primo de Ribera 
anti-constitucional. La tercera dejando ei 
poder en la calle ilegalmente en 1931 
después de unas elecciones municipales: 
en las que no se había planteado al pue
blo Ja elección entre Monarquía y 
República . 
Empezamos a estudiar en una República 

que quitó la sotana de nuestros educada-

res , nos enseñó desfiles de gentes que 
gntaban contra todo y nos asustó con 
tiros y bombas que no comprendíamos. 
Tuvimos la primera novia en medio de 

una guerra civil, en la que se deshizo el 
equilibrio de nuestras vidas, con bru·bari
dades que nos parecieron inexplicables y 
exJIIOs que complicaran nuestros estu
dios. 
Nos casamos en una Monarquía sin 

Rey, sujeta a un mando único con el 
título de Democracia Organica, e'n la que 
vimos los primeros pasos de algún políti
ca corrupta , que afectaba poco a nues
tros bolsillos porgue pagabamos pocos 
~I:npuestos sobre nuestros ingresos (traba
Jabamos doce horas diarias sin fiesa el 
sabado) que nos permitían una vida aus
tera pero alegre. 
Llegamos a la madurez y empezamos la 

ancianidad con una Monarquía 
Democratica (esta vez con Rey) en la 
que los medios de comunicación nos 
ponen los pelos de punta al hablar de la 
escalada del terrorismo, de los impuestos 
y de la corrupción. 

Siempre, para los políticos, cualquier 
cambiO ei:a. «para una España mejor», 
lema JUStificada por los historiadores 
generales en cada proceso histórico. 

Pero para mí, en estos setenta años de la 
historia del Valle de Aran, lo que real
mente refleja los deseos y las inquietu
des, el equilibrio económico famjJiar o Ja 
satisfacción por un respeto de los gober
nantes a los sentimjentos de los araneses 
es lo que éstos expresan en sus docu~ 
~nentos personales, generalmente 
Impregnados con el gran principio de Ja 
convivencia humana «mi libertad sólo 
acaba cuando empieza la libertad de mi 
vecino». 

Si un aranés escribe que con el 
«bediau» n.o podía haber corrupción, que 
con el peaJe de los puentes del Camino 
Real se arreglaban sin retraso los desper
fectos de una riada del Garona, o que un 
galín por familia era razonable hace 
realmente, historia. ' ' 

M. Calzado 
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Concurs fotogràfic 
Fotopirineus-2000 

I COP-2000 i Foto Sistema convo
quen el I r Concurs de Fotografia 
Fotopirineus-2000, amb els següents 
apartats : 

- Estiu actiu: esports, excursions , 
festes majors ... i, en general , tot allò 
que reflecteixi l'activitat a les nostres 
comarques durant els mesos de pri
mavera i estiu. 
- Natu ra : paisatges, fauna i flora 

pirinenca. 
- Foto-flash: instantànies de denún

cia o informació sobre qualsevol 
tema, en les que es valorarà més l'o
portunitat que la qualitat tècnica. 
Bases generals: 
- poden participar totes les persones 

que ho desitgin, amb qualsevol nom
bre de fotog rafies i en qua lsevol o 
tots els apartats 

s'estableixen les següents categories: 
infanti l: fins els 13 anys, juvenil: 

entre els 14 i els 18 anys, adults: a 
partir dels 19 anys 
- s'admetran totes les fotografies 

presentades fins el 10 de setembre de 
1994. 
Les millors fotografies i totes les 

guanyadores es publicaran en la 

revista INCOP-2000. 
Foto Sistema de Yielha obsequiarà a 

tots els participants que ho desitgin 
amb un rodet de fotografia en el 
moment d'inscriure's al concurs, ins
cripció que s'haurà de fer a la mateixa 
botiga de Foto Sistema (Pas d'Arro, 
apart. Sapporo II, Yie lha) , a partir del 
dia 2 de maig de 1994. 

Les fotografies presentades es 
podran lliurar durant tot el període 
del concurs a la mateixa botiga de 
Foto Sistema o bé a I COP-2000, 
apartat de correus 161, 25530 Yielha. 
Oportunament s'informarà de la 

composició del jurat, el seu veredicte 
serà comunicat als guanyadors i 
publicat a la reví ta INCOP-2000, 
així com les fotografies premiades. 
Aquestes i totes les publicades no 
seran retornades , quedant reservats 
els drets de publicació. 

HI HAURÀ IMPORTANTS PRE
M IS PER A TOTS ELS APA R
TATS I CATEGORIES, ÀNIM I A 
PARTICIPAR. 

INCOP-2000/FOTO SISTEMA 

Programació Ràdio Les 
Emissora 

Dilluns 
5-7: Los que mas suenan 
7 - 8: Metdia Arané 

Dimarts 
5 - 7: Interiore 
7 - 8: Metdia Aranés 
8- 10: Ventana abierta 

Dimecres 
5 - 7: Eth Cornèr Infantiu 
7 - 8: Calidoscopi 

Municipal 
Dijous 

5 - 6: Metdia Aranés 
6 - 8: Sintonía del ayer 

Divendres 
5 - 6: Metdia Aranés 
6 - 8: Barra libre 

* Metdia Aranés s'emet per gentilesa de 
Catalunya Ràdio. 



F ira u 

Firau. Aguesta seccion vò èster un lòc a on aqueri que valguen crompar, 
véner, escarn biar ... eth coche de segona man o aquera vielha gelèra, campen 
en aguest comèr. Manatz-mos es vòsti anoncis e, plan segur que haratz fira 
(hèira) . 

OFERTAS GENERICAS 
PENDIENTES 
25049181M008 .- 1 Au xil ia r 
Admin is trati va . Req uisitos: 
Contabilidad, Francés. 
2503 5431M027.- I Cocinero 1.• 
con referencias. 
25035633M019.- 1 Ayudante caci
na. Requisitos: 18-25 años. FP! ó 
FP2 Hostelería. 
2504233 5M007 .- 1 Coc i nero 
Oficial 1. •. 

APARTAMENTOS 
Val d'Aran, S.10. Ctra. de Gausach, 
Vie ll a. 2 1 m2

· , I hab . Prec io : 
6.500.000. 
Tuca Blanca. CI Anglada, Vi ella. 
29m2

. , I hab. Precio: 5.000.000. 
Sapporo, 4°,4°D, Viella. 84 m2

• 2 
hab. Precio: 12.000.000. 
Tuca d'Aran, 11 3. C/ Apartarnentos 
Tuca d'Aran, Betren. 50 m2

• 1 hab. 
Precio: 7.500.000. 
Tuca d'Aran 4 14. CI Apartamentos 
Tuca d'Aran, Betren . 50,72 m2

• I 
hab. Precio: 9.250.000. 
Tuca d'Aran 415 . CI Apartamentos 
Tuca d'Aran, Betren. 51 ,97 m2

• I 
hab. Precio: 9.400.000. 
Tuca d'Aran 70 1. CI Apartamentos 
Tuca d'Aran, Betren 68 m 2

• 2 hab. 
Precio: 12.000.000. 
Tuca d'Aran 704. CI Apartamentos 
Tuca d'Aran, Betren. 48 m2

• 1 hab. 
Precio:7.600.000. 
Val d'Aran, 302. Ctra . Gausach, 
Vie ll a. 44 m2

• 1 hab. Precio: 
7.500.000. 
Mauberme. CI Baq ueira-Beret, . 
Baq ueira Beret. 40 m2

• Precio: 
9.000.000. 
Vaj d'Aran, 109. Ctra. de Gausach, 

Viella. Precio: 5.000.000. 

CASAS 
C . Batall er, C.l 4 , Ctra . Pl an 
Bataller, Gausach. 150 m2

• 4 hab. 
Precio: 17.000.000. 
C . Batall er, C. 7 , Ctra. Pl an 
Batall er, Gausach.102,65 m2

• 3 
hab. Precio: 22.880.000. 
Afue ra s, Ctra. Nac ion al , s/ n. 
Vilamós. 300 m2

• 5 hab. Precio : 
22.000.000. 
Pleta de Garos, Garos. 150 m2

• 3 
hab. Precio: 25.000.000. 
Dcha. antes Ore, Laloubere. 365 
m2

• 3 hab., 6 baños. Prec io : 
28.000.000. 
Pleta de Garos, CI Pleta Garos , 
Garo s . 150 m2

• 3 hab .Precio: 
26.000.000. 
Pie Carretera, Gessa. 90 m2

• 3 hab. 
Precio: 17.500.000. 
Ed . Closetes , Afueras. Gausach. 
Precio: 24.000.000. 

PISOS 
Copirineo A B-1 , Viella. 65 m2• 2 
hab. Precio 9.500.000. 
Copirineo E 5-1 , Viella. 3 hab. 

ATICOS 
Matet B.2 At. 4°, Ctra. Gausach, 
Gausach. 150 m2

. 4 hab. Precio: 
25.000.000. 
Ed. Closas, CI Closes, Viella. 100 
m2

• 4 hab. Precio: 
Ma te t B .2 I 4°, CI Gausach, 
Gausach. 75m2

• 3 hab. 14.000.000. 

Para mas infor mación sobre las 
ofertas inmobiliarias dirigirse a: 
AREA Gestión Inmobiliaria, S.L. 
Tel. 6410 73 



15.- CRISTALOGRÀFICO 

11 .- ACCIONISTAS. AZORAMI ENTO. 
CALAMIDADES PRIMOGÉNITO. 

9 - MODERNIZA. PESCADERO. 
REPINTADO. SOLOMILLO. 

8.- REPASADO. SARRILLO 

7.- ASOLADO. CAMELLO MORATON. 
MIEDICA.MOLESTE. OFICINA. OLOROSO. 

6. -ADALID.ALI EZA.ARIDEZ.CAMINO. 
CRIPTA.ELUDIR.MACElA.PARTIR. 
POSTRI:.TÀLAMO. 

5.-ADAMA.CAIDA.COMER.MANTA. 
ORINA.TRAMA.LOTES. 

4.-ANDA.ANIS .EDAD.FLAN.I-AGO 
.NOTA.PANA.SARI.TAJO.ONDA 

3.-ABA .LIO.MAS.MIO OIR.POR.SOR 

BOTE= ET!QUETA:HUCHA 

SOLUCIONES AL 

/ sm+Da+PALABRI LLAS I 
COTOS + LA8IO 
IOCTOSILABot 

JEROGLIFICO 
Sí, me dió besos para 
Sol en la ceremonia. 

Hay que ir colocando las palabras anteriores en los lugares correspondientes. 

La Srta. Hari Killa: Sky 

VENDAS/AUTOBRNCEADOR BAQUEIRA BERET 



Rejlauranle 

Caoa Jrene 
Wa&$ Acw~/( .f 

~/W- /e97J/ o4 t7e9 cc- §;¿f Yaw /e97J/ o4 ¿J/ 74 

_¿J,J.5e9e9 A"'t0&J ;W"d a'A/'CYP/ 



optica aran 

VIELHA 

i martinez corria 

Tel. 64 03 00 


