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Coma sonen 
es campanes? 

Es campanes dera 
Val d'Aran, s'an con-
vertit en matériau 
d'estudi. Daniel 
Villarubies, licenciât 
en Istòria der Art, 
analisarà es estruc-
tures, accessòris e 
es manères de tocar 
des campanes ara-
neses. Un viatge 
analisat, er informe 
s'includirà en un 
espandit inventari en 
eth que tanben i son 
representades bas-
tisses emblémati-
ques coma eth 
Monastèri de Ripòlh, 
era Catedrala de 
Solsona, eth 
Carrilhon de Ginèbra 
o era Catedrala de 
Colònia en Alemània. 
Er estudi des campa-
nes e campanaus en 
Aran s'alongarà 
enquiath mes d'agost 
der an 2007. En 
aguest estudi i 
collabòre eth 
Conselh Generau 
d'Aran qu'en hará un 
seguiment. Segon 
Villarubies, toti es 
campanaus dera Val 
d'Aran án ua grana 
Personalität ja que 
seguissen ua 
madeisha tipologia 
arquitectónica de 
pianta qüadrangulara 
ò octogonala corona-
des per capitèths de 
granes dimensions. 

L'ABSTENCIÓ A L'ARAN 
ARRIBA AL 52,54% 
Tots els parti ts politics baixen en quan a vots, excepte ICV-
EUiA, en comparació amb les dades obtingudes al 2003. CiU 
obté majoria al terri torl excepte al Baish Aran on PSC es 
manté com a primera força votada [pag 2 i 3] E1 Síndic d'Aran en el moment delà votació 

Er aranés formará part d'ua des 2.902 lengües enes quaus s'an tradusit diuèrsi fragments dera Biblia 

Aran aiirà un Nau 
Testament en aranés 

Per prumèr còp 
ena Istòria, eth Nau 
Testament serà tra-
dusit ar aranés. Er 
autor deth laboriós 
trabalh ei mossen 
Amiell, rector dera 
parroquia de Gausac, 
qu'a dedicat nnès 
d'un an entà dar vida 
ath prumèr exennpiar 
en aranès que recuel-
herà es 27 libres 
qu'inclodis eth Nau 
Testament. Era unica 

traducción en lengua 
occitana existenta 
ena actuaiitat corres-
pon a ua traducción 
deth passatge de 
Sant Mateu e as lec-
tures de missa que 
hèn an servir es mos-
sens. Era dificultat 
dera traducción an 
estât es paraules tec-
niques. Maugrat tot 
Amiell a sajat recu-
perar eth lenguatge 
mès accesible. 

mientodel 30*1 de cara 
aF2010. 

¿ Q o S b f ô n â ? 

"Eth trabalh de traducción s'inicièc en an 2005 

'S'a utilizai era Biblia ofíciau Nova Vulgata 

" Sense paraules cultes en favor deth populisme 

Reintroduccion del grifol comú 
Eth Conselh Generau 
d'Aran, damb era colla-
boracion dera "Fundació 
Territori i Paissatge" 
dera òbra sociau de 
Caixa Catalunya, se 
trape amiant entà 
dauant eth projècte "Es-
tudi de viabilitatdera 
reintroduccion deth gri-

fol ena Val d'Aran". Eth 
grifol, ei untipe 
d'audeth petit, parent 
dera perditz.Era Guar-
deria deth Conselh Ge-
nerau a het ua cam-
panha de recerca der 
audeth,totequ'en-
quiath moment non se 
n'a trapat cap exemplar. 

ER ESPITAU D'ARAN RENAUIS 
URGÉNCIES E RADIOLOGIA [pag 11] 

ES BORDES VO MANTIER ETH 
PATRIMÒNI CULTURAU [pag. 9] 

Jose Luis Boya - Les 
Lo tendremos mal. No 
lo consideraría justo. 
Aquí únicamente te-
nemos el gasto del 
sen/icio. Donde irían a 
parar los beneficios?. 
Seguro que aquí no. 

Eva Sacau - Les 
Con el agua que tene-
mos aqui si nos apli-
can un incremento no 
me parecería Justo. 
Otra cosa es que fuera 
pequeño entonces 
podríamos negociarlo 

Silvana - Vielha 
No me parecería bien. 
Creo que aqui se 
gasta menos agua 
que en otras ciudades 
como Barcelona 

http://www.guminfo.com


Q u i n z e 
II Nóveme de 2 .006 

• Resultats eleccions al Parlament de Catalunya 

CiU obté majoría de vots a l'Aran malgrat l'alt 
index d'abstencions que arriba al 51,52% 

Resultados electorales Val d'Aran 
1IR-PRE 

0% 
• C's 

• ICV-EUiA 
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• ERC 
• PAC MA 

0% 

• Ciu I P S C • P P C DERC • ICV-EUiA D C s • IR-PRE DRACMA 
Tots els partite politics baixen en quan a vots, excepte ICV-EUiA, en comparació amb les dades obtingudes al 
2003. CiU obté majoria al territori excepte al Baish Aran on PSC es manté conn a primera força votada 

Vielha." Tot e qu'es ré-
sultats electoraus enes 
comarques deth Pirenèu 
dèren supòrt majoritària 
a Converència i Unió, 
eth nau govèm a dat pas 
a ua dusau edición deth 
tripartitPSC-ERC-ICV. 
Era Val d'Aran siguec 
un des parçans de 
Lhèida damb mès abs-
tención e ua participa-
ción deth 51,52%. 
Er hèt mès remercable 
siguec era puj ada deth 
Partit Popular que con-
tunhe coma tresau força 
politica. 
En quauqui Iocs deth 
Baish Aran, eth PSC 
contunhe en prumèr loc. 

Vielha. - Malgrat que els 
résultats électorals a les 
comarques pirenaiques 
van donar suport majo-
ritàriament a Con-
vergencia i Unió, elnou 
govern hadonatpas a 
una segona edició del 
tripartitPSC-ERC-ICV. 
La Val d'Aran va ser 
una de les comarques 
lleidatanes amb més 
abstencions amb una 
participado de 51,52 
per cent. El tret més des-
tacat va ser la pujada 
del PP que continua 
com a terceraforça polí-
tica. Al Baish Aran, el 
PSC es va mantenir en 
primera posició. 

Vielha.-A pesar que los 
resultados electorales en 
las comarcas del Pirineo 
dieron apoyo mayorita-
riamente a Convergen-
cia i Unió, el nuevo go-
bierno ha nou govern ha 
dado paso auna segunda 
edición del tripartito 
PSC-ERC-ICV.LaVal 
d'Aran fue una de las 
zonas de Lleida con más 
abstenciones con una 
participación del 51,52 
por ciento. El hecho más 
destacado fue la subida 
del PP que continua 
como tercera fuerza polí-
tica. Al Baish Aran, el 
PSC se mantuvo en pri-
mera posición. 

Resultats per Municipís 
Arres 
Candidatura 2006- Arres N.vatfl« % Candidatura 2ÖÖ3- Arres N.votos % 

CiU " • 19 65.52 % CiU 12 37.50 % 
PSC-CpC 5 17.23 % PSC-CpC 10 31.25 % 
PPC 3 10.34 % PPC 6 18.75 % 
ERC 1 3.45 % ERC 1 3.13 % 

UADP 1 3.13% 

índice de partlcipáción 52,7<Vo índice de part icipactón 5 4 % 

Convergència i Unió va ser Túnica força que 
va pujar en nombre de vots respecte a les 
eleccions del 2.003. El PP va perdre la meitat 
igual que el PSC, mentre que ERC manté un 
únic vot. Peí que fa a la participació es va 
mantenir respecte a la darrera convocatoria. 

Bausen 

Candidatura 200€r Bausen N. votos % Candidatura 2ÖÖ3- Bausen N.votos % 
CiU 21 52.50 % CiU 22 73.33 % 
PSC-CpC 9 22.50 % PSC-CIPC 3 10.00 % 
PPC 5 12.50 % PPC 3 10.00 % 
ERC 3 7.50 % ERC 1 3.32 % 
ICV-EUiA 2 5.00% IC-V 1 3.32% 

índice de p a i t i c j ^ c l ó n 8 6 , 9 % índice de pa r t i é lpa i^n 6 8 . 1 % 

Bossòst 
Candiitetui» 20Ö6- B«ffiòst N.votos % ^ Candidatura 2003- BossÒ9t N.votos % 
f>"SC-CpC 196 4 1 . 2 6 % PSC-CpC 229 4 Ï . 5 % 
CiU 143 3 0 . 1 1 % CiU 199 3 6 . 1 1 % 
PPC 76 1 6 . 0 0 % PPC 70 1 2 . 6 9 % 
ICV-EUiA 26 5 . 4 7 % ERC 37 6.7-1% 
ERC 21 4 . 4 2 % IC-V 11 2 . 0 0 % 
C's 3 0 . 6 3 % POSI 1 0 . 1 8 % 
PACMA 1 0 . 2 1 % PHC 1 0 . 1 8 % 
PFIV 1 0 . 2 1 % 

indice de pa«ticipactón 6 1 % 

Canejan 

Camlkiatura 2006-Cane jan N.votos % 

índice de participación 77..é<¥a 

Candidatura 2003- Candan N.votos % 

PSC-CpC 
CiU 
PPC 
C's 

24 
13 
5 
2 

54.55 % 
29.55% 
11.36% 
4.55% 

PSC-CIPC 
CiU 
PPC 
IC-V 
PCPC 
PHC 
ERC 

32 
21 

5 0 . 0 0 % 
3 2 . 8 1 % 
10 .93% 
1 .55% 
1 .55% 
1 .55% 
1 .55% 

índice de par t icpacién 49 .4% 

En Bausen, totes les forces pugen excepte 
CIU que perd un vot. El PSC i ERC triplica 
electorat, ICV dobla i el PP quasi ho aconse-
gueix. La participació augmenta considéra-
blement. 

En aquesta localitat del Baish Aran, ERC és 
r ú n i c a formació juntament amb el PP, que 
puja en nombre de vots. ERC dobla electorat 
i el PP augmenta lleugerament. El PSC, CIU i 
ICV baixen. 

A Canejan, amb una participació que no va 
arribar al 50%, totes les formacions baixen 
vots respecte al 2.003. Entra Ciutadans i de-
sapareix ICV i ERC. 

índice de particifiación 67 .3% 
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T Résultats eleccions al Pariament de Catalunya 

Es Bordes 

Candidatura 2006- Es Bordes 

CiU 
PSC-CpC 
PPC 
ERC 
ICV-EUiA 
PACMA 
C's 

N.votos ^ Candidatura 2003- Es Bòrdes N.votos % 
4 5 3 8 . 1 4 % CiU 6 1 4 8 . 4 0 % 3 2 2 7 . 1 2 % PSC-CpC 3 6 2 8 . 5 6 % 15 1 2 . 7 1 % PPC 1 6 1 2 . 3 9 % 11 9 . 3 2 % ERC 7 5 . 5 5 % 10 8 . 4 7 % IC-V 3 2 . 3 8 % 2 1 . 6 9 % PxC 1 0 . 7 9 % 1 0 . 8 5 % POSI 1 0 . 7 9 % 

indice de participación 57,4% Indice de participación 66.8<Vb 

Les 

Candidatura 2006- Les N.votos % 
PSC-CpC 155 4 3 . 3 0 % CiU 115 3 2 . 1 1 % PPC 38 1 0 . 6 1 % ERC 20 5 . 5 9 % ICV-EUiA . 15 4 . 1 9 % 
C 'S 2 0 . 5 6 % POSI 2 0 . 5 6 % MSR 2 0 . 5 6 % 

indice de participación 60.4% 

Naut Aran 

Candidatura 2006- Naut Aran N.votos % 

CiU 
PSC-CpC 
PPC 
ERC 
ICV-EUiA 
C'S 
IR-PRE 
PACMA 

267 
2 0 7 
9 7 
57 
24 
12 
2 
1 

3 9 . 2 1 % 
3 0 . 4 0 % 
14.24 % 
8 . 3 6 % 
3 . 5 2 % 
1 . 7 6 % 
0.28% 
0 . 1 5 % 

indice de participación 54.1% 

Candidatura 2003 - Les N.votos % 
PSC-CIPC 1 8 4 4 6 . 2 2 % CiU 1 2 4 3 1 . 1 5 % PPC 4 9 1 2 . 3 1 % 
ERC 2 1 5 . 2 8 % IC-V 12 3 . 0 1 % E.C. . 1 0 . 2 5 % 
POSI 1 0 . 2 5 % 

indice de participación 69. 5% 

Candidatura 2003- Naut Aran N.votos % 
CiU 3 3 6 4 3 . 7 5 % PSC-CIPC 2 4 0 3 1 . 2 5 % PPC 78 1 0 . 1 5 % ERC 59 7 . 6 7 % IC-V 29 3 . 7 7 % POSI 8 1 . 0 3 % PHC 2 0 . 2 5 % IR-PRE 1 0 . 1 2 % 

indice de participación 60.5% 

Vlelha-Mijaran 

Candidatura 2006- N.votos % • CàrHififHtura 2003- N.votos % 
Vielba-Mqaran Vieiiia-Mliaran 

% 

CiU 6 5 9 3 8 . 9 9 % CiU 6 4 9 3 5 . 1 8 % PSC-CpC 4 9 3 2 9 . 1 7 % PSC-CIPC 6 3 0 3 4 . 1 5 % % PPC 2 5 2 1 4 . 9 1 % PPC 3 0 4 1 6 . 4 7 % ERC 9 3 5 . 5 0 % ERC 1 5 1 8 . 1 8 % ICV-EUiA 9 1 5 . 3 8 % IC-V 5 9 3 . 2 0 % C'S 2 4 1 . 4 7 % POSI 1 3 0 . 6 9 % IR-PRE 12 0 . 7 1 % IR-PRE 8 0 . 4 3 % PACMA 0 . 3 0 % 
O f i f f f 

LIT (LIT-CI) 2 0 . 1 0 % 
tnclioe de partieipiiclón 53.7 % 

Vllamòs 

Candidatura 2006- N.vetos % 
Vilamós 
CiU 21 41.18% 
PSC-CpC 17 33.33% 
ERC 5 9.80% 
PPC 3 5.88% 
ICV-EUiA 3 5.88% 
PUM + J 2 3.92% 

Candiflatura 2003-
vllamós 
CiU 
PSC-CIPC 
PPC 
ERC 
IC-V 

N.votes % 

28 
23 
4 
4 
3 

43.75% 
35.93% 
6.25% 
6.25% 
4.69% 

Qui més baixa és CIU en aquest municipi, en-
cara que també perden vots el PSCi el PPC. 
Com en altres punts de Catalunya, ERC i ICV 
guanyen adeptes. Tot en una jornada on la 
participació també va baixar respecte al 
2.003. 

En aquesta localitat tradicionalment socia-
lista, el PSC mostra una important davallada 
malgrat tenir un ciutadà al número quatre de 
la llista. El PP també baixa, tenint una candi-
data al número tres. CIU baixa i qui s'em-
porta la pujada és ICV en tres vots i un que 
perd ERC. 

La sorpresa de Naut Aran, és que el Partit Po-
pular és l'única força que puja. CIU per força 
electoral al igual que el PSC. ERC i ICV per-
den vots i entra a l'escena Ciutadans. La par-
ticipació, inferior a la convocatoria de 2.003. 

La participació a la capital de l'Aran baixa en 
un 4%. El PSC-CpC perd votants mentre que 
CiU es manté més o menys respecte el nom-
bre de votants del 2003. El nou partit Ciuta-
dans obté 24 vots i ICV-EUiA en guanya 91 
vots. 

Totes les formacions politiques baixen en 
aquest municipi. ERC recupera un vot i la 
participació eau en picat situant-se en la més 
baixa de tota la Val d'Aran. 

indice de participación 39.8 % índice de participación 55.6% 

XII ANTIC VIELHA 
Era fira d'antiguitats dera Val d'Aran 

Ena sala polivalenta de Vielha, deth 28 de deseme ath 4 de gèr 
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ReporTaje Potogriarico 

tas 

Muchos de nuestros paisajes son dignos de ver en toda su ampli-
tud sobretodo si nos encontramos en zonas de altura donde poda-
mos divisar todo su amplitud; en el momento de hacer la foto te-
nemos varias opciones desde utilizar un gran angular dondé la 
imagen resultante puede quedar algo deformada o la posibilidad 
de encadenar varias fotos con objetivos o teleobjetivos 

Javi Montes Malagón 
14-04-1967Neishut en Vilac,fotografprofessionau des de 1999, especialitzat en espòrts e natura. 
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OIMARTS 03 oa OCTOBRE DE 2006 -18:10 

" CorrtMft 

t - ' i î M K w i i w ; enerau d'Aran 
Iilici Araiiés CatalA Espütíol 
^^mÊtSÊÊmmÊÊÊÊiÊmaÊmÊÊm^m 

I n f o r iTiaciôn 1 

m a c i o n 

Menu Sectoriau 

> AyicuSura e Ramaoferte 
> Camins cf'Aran 
> Coeston Sociw 
> Consum 
> Ensenhamert 
> Joenessa 
»Miei Ambient 
> Musèus 
> Torisme 

Aran en 30 

t 

Enta poderveir eth 3D dera Vat 
d'Aran, s'a de descargar lin visor, 
La podefe descargar hen ciick aci, 

^ ACTOALÍTAT 

FAUNA PmiEQìùA D'Pâm 

NOTICIES 03.10,2006 M ARCHIU OE HOTICIÊS 

REFUGIOÊRAHONERIÂ 

CONVÈNI DE COLUBORACION ENTRE ETH 
CONSËLH GENERAU D'ARAN E ER 
AJUNTAMENT DE CANEJAN ENTARA 
GESTION E USATGE DETH REFUGI DERA 
MONERIA 

CHARRADA 6 O'OCTUBRE u CHARRADA DE ÑAUES TECNOLOGIES 

Información a tier en compde ena implaíacion 
dera Televisión Digitau Terrèstre ena Val 
d'Aran. 

Çonselh Generau d'Arar> 

Sindic d'Aran 
• SaMacton <mn SincSc cTAf an 
• Sntfc Caítos Barrera 

Píen deth Conselh 
•ShPiefwi 
• Composicion deXh Píen 
• Convocatòrtes detti Pten 
•ActesdeíhPten 

Eth Goverr» d'Aran 
• Meti^ei; tJeih Oovern 

Sindicatura 
•SncScaíura 

•Aí^jnhaSíntícatura 

• Oíedra- Executiu 
• Oecrets ite Snácsátra 

Comunicación 
• Servid de CmuMicmm 

• Comwiicats de fíemsa 

• Sste de premsa 

• Era WsíscteBi Conselh 

Monografics 

m ARCHIU MOHOGRÁFÍCS S 

Connecta damb era web deth Conselb Generau d'Aran 
« 

j www.man.org 
Dialogarás damb es Institucions e coneisberàs mèsAran 

http://www.man.org
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Eth club Hockey Val d'Aran 
prepare era sason 2006-07 

Er equip locau entrene enes instalacions deth Palai de Gèu de Vielha. 

CALENDARI HOCKEI GEL C.G. VAL D'ARAN-
VIELHA 

Partit ajomat de la 3" Jomada: 
11/11/06 
C.GPuigcerdà - C-G Val d'Aran-Vielha 
JORNADA? 18/11/06 
C.G Val d'Aran-Vielha -
JORNADAS 25/11/06 
C.G Val d'Aran-Vielha -
JORNADA 9 2/12/06 
C.G Val d'Aran-Vielha - C.H.H Txuri Urdin 
JORNADA 10 6/12/06 
F.C Barcelona - C.G Val d'Aran-Vielha 
Eth dia 16/12/06 comenfa la 2" Fase i s'aparellaranper als 
partits segons la classificació a la taula. 

Majadahonda H.C 

C.GPuigcerdà 

Consigue ahofa 
i(iTar|et3 

Internet Mévif 
por 

TASit* PUNA Ice TOR 15€ At ma 
durante fos tres primeros mcsei 
para todâ  ias contratackjnes 
de ittovisiai Oatos OWTS JG 

Î m¿¿ ïîVai«i3dff í-fí comuríícacíón móvil ir* ííeô s er» movistar 
f NT»IA Y AOetÁNTATE A TOOOS 

Damb eth cor aranés 

E 1 n su descanso, me contemplan los tres 
tomos de los "Anales de Cataluña" y epí-
logo breve de los progresos, y famoso he-

chos de la Nación Catalana de sus Santos, Reli-
quias, Conventos y singulares Grandezas; y de los 
más señalados y Eminentes Varones, que en Santi-
dad, Armas y Letras han florecido des de la pri-
mera Población de España Año del Mundo 1788 
antes del nacimiento de Christo 2174 y del Diluvio 
143 hasta el presente de 1709. Su auto Narciso 
Feliu de la Peña y Pareli, "Caballero del Orden de 
Santi-Ago" lo publica "con licencia de los supe-
riores" en Barcelona en 1709, por el impreso Jo-
seph Datile, Joseph Llopis y Jaime Juan Pablo 
Marti, Juan Piferrer, Jaime Datile, Joseph Llopis y 
Jaime Suria, en cuyos locales de- la plaza del 
Ángel, de Santiago y de la calle de la Paja se ven-
den. 
¡Me ilusiona rememorar la concreción y la respe-
tuosa candidez de sus citas aranesas, que sabe re-
saltar en el ambiente de cada época! 
En 1118 hay "gascones" (que creo que incluían 
araneses) ayudando a Adolfo I (que años después 
afirmaba reinar en Aran) a tomar Zaragozana los al-
morávides, mientras en Montgarri un pastor 
aranés asombrado ve a un toro que se arrodilla ante 
una imagen de la virgen medio escondida que dig-
nificó el Papa Pascual IL 
En 1313 se acaba la lucha entre Felipe de Francia y 
Jaime IL la Val d'Aran-¡queda claro definitiva-
mente! -es Cataluña y el hijo del fallecido rey 
Jaime de Mallorca (Santo de Mallorca) juró fideli-
dad a Jaime II de Cataluña. Éste, contando con la 
nueva paz aranesa, manda desde Barcelona al con-
cilio de Vienne en Francia a sus Embajadores cata-
lanes Pedro de Queralt, Pedro de Doyl y Guillem 
Aplomar, para pedir asistencia internacional en 
las conquistas de Cerdeña y Córcega (de claro in-
terés para Cataluña), pero también , asombrosa-
mente, para la conquista de Granada que aunque 
pertenecía al Rey de Castilla, siempre nuestros Se-
renísimos Condes, cuidaron con diligencias, san-
gre y tesoros de la libertad de los pueblos de Casti-
lla, como se ha visto en toda esta historia". 
En 1390 rechazan los araneses con las tropas de 
Derenguer Arnau de Cervelló, un nuevo intento de 

invasión del Conde de Armagnac, que se vuelve a 
Francia. Pero, "sin orden del Rey de Francia, 
según decía", hay unas infiltraciones molestas 
para Cataluña, "inquietos Franceses residuo de los 
que habían escapado de las referidas derrotas que 
como estaban en desgracia de su rey y solo podía 
vivir de lo que hurtaban intentaron en Francia de 
Ramón de Abella y Derenguer Amau de Cervelló y 
por otras parte, la de Marigot Marxes, Gentilhom-
bre de Auvemia, quien "tuvo arte para juntarse con 
los ingleses". 
En 1410, la condesa Margarita de Comminges in-
vade la Val d'Arana con alevosía: muerto Martin I 
no hay Rey en Cataluña y el gobernador de Aran, 
Arnau de Erill,está defendiendo Barbastro, en 
Aragón, de tropas francesas que robaban por aque-
lla comarca. El Parlamento General manda al valle 
a Francisco de Erill. Aragón, Cataluña y Valencia 
buscan acuerdo para nombrar rey. El conde de 
Luna busca el apoyo de Cataluña pero ésta le con-
testa que ellos solos no querían dar ni quitar la co-
rona, dando un ejemplo de dignidad y elegancia 
política. 
En 1598, mientras el Vizconde de Saint Girons con 
sus hugonotes entra por el Pallars, otros franceses 
invaden la Val d'Aran siendo derrotados por los 
araneses con la ayuda insólita del Obispo y Ca-
bildo de Urgel pues el valle dependía canónica-
mente del Obispo de Commingles, entonces Ur-
bain de Sant-Gelais de Lansac, que se debió sentir 
molesto. 
Los araneses actúan con su tradicional libertad 
autónoma. Marginan al poder civil (El Virrey 
Duque de Feria lucha en otras fronteras catalanas) 
y al eclesiástico (el Obispo de Comminges ha visto 
saquear su catedral por los hugonotes en 1586 y 
1593) y deciden actuar como creen mejor. 
En 1710 los fracneses y castellanos cercan Denas-
que y los araneses acuden con las tropas del Conde 
de la Puebla, causando 1400 bajas al 
enemigo. 

(Continuará) 

Melquíades Calzado 
Historiador de Aran 

T Espòrts 

Eth CAEI refòrce era sección 
de telemark e esquí de hons 

Eth CAEI organizará eth prumèr campionat de Catalonha de telemarc 

Vielha.- Entara propléu 
tempsada 2006-07, eth 
Club Aranés d'Espórts 
d'Iuém CAEI, vó re-
forgar eth son programa 
esportiu damb ñaues ac-
tivitats, damb er objec-
tiu d'éster im club mes 
actiu. e dinamic. Era 
nauetat entad aguesta 
tempsada ei eth Tele-
mark, que será dirigit 
per Tomás Testillano, 
actual vocal de Tele-
mark dera RFEDI. 
Serán grops d'entrena-
ment dedicadi exclusi-
vament ad aguesta mo-
dalitat. Tath mes de he-
reuér, eth club vó orga-
nizar eth pmmér Cam-
pionat de Catalonha de 
Telemark en Stadium e 
Beret. 

Vielha.- Per a la pró-
xima temporada 2006-
07 el Club Aranés 
d'Espórts d'Iuém, CAEI 
ha decidit refer gar el seu 
programa esportiu amb 
noves activitats amb 
l'objectiu de ser un club 
más actiu i dinàmic. 
La gran novetat per a 
aquesta temporada és el 
Teleritark, dirigit per 
Tomás Testillano, actual 
vocal de Telemark de la 
RFEDI Serán grups 
d'entrenament dedicats 
al 100% a aquesta mo-
dalitat.De cara al pro-
per mes de febrer, el club 
té la intendo d'organit-
zar el primer Campio-
nats de Catalunya de Te-
lemark en el Stadium de 
Beret. 
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T Urbanisme 

Es Bordes vò mantíer eth patrimòni culturau de mès de 
67 bordes entà esvitar era sua desaparcion 
Er abandon dera pagesia non afavorís ara reabilitacion des bastisses araneses 

Ua des 67 bordes deth municipi inclodida laguens deth catalog qu'està amiant entà dauant er ajuntament d'Es Bordes. 

Es Bordes.- Eth dia 20 
d'octobre, er Ajunta-
ment d'Es Bordes dèe 
lum verda ara redacción 
d'un pian especial urba-
nistic, en eth que se cata-
logarán totes es bordes 
piafadas en solèrnon ur-
banizable que se trapén 
en municipi. 
Actualment i a contabi-
lizades un numerò de 67 
construccions tipiques 
araneses. De moment, er 
ajuntament se trape ena 
fasa de redacción der in-
forme urbanistic e ei 
pendent d'establir nego-
ciacions damb eth De-
partament de Miei Am-
bient dera Generalitat. 
Er objectiu d'aguest ñau 
plan, ei garantir eth pa-
trimòni culturau ja que i 

a força d'aguestes bòr-
des que se trapén en un 
estât d'abandon impor-
tant. 
Segon er acalde deth 
municipi. Francese 
Medan, era pagesia ei 
lèu extinguida en muni-
cipi e era vida ramadèra 
a anat desapareishent ath 
long des ans. 
Era lei actuau non per-
met era reabilitacion des 
bordes, sense demostrar 
que se contunhe manten-
guen era explotación, e 
aguest hèt provocará 
qu'en pògui ansjanon se 
poguen recuperar 
Er alcalde Francese 
Medan nègue qu ' era rea-
bilitacion pogue conver-
tir es bòrdes en ñaues 
viuendes. 

Es Bòrdes. - Ripassai 20 
d'octubre Vajuntament 
va donar Hum verda a la 
redacció d'un pia espe-
cial urbanistic en el guai 
es catalogaran totes les 
bordes (antigües cases 
rurals araneses) en sol 
no urbanitzable que es 
trobin al municipi. Ac-
tualment hi ha compta-
bilitzades un nombre de 
67 construccions tipi-
ques araneses. De mo-
ment, l'ajuntament es 
troba a la fase de redac-
ció de l'informe urbanis-
tic i està pendent d'esta-
blir negociacions amb el 
departament de Medi 
Ambient de la Generali-
tat. 
L'objectiu d'aquest nou 
pia és garantir el patri-

moni cultural degut a 
que moites de les bordes 
es troben en un estât d'a-
bandô important. 
Segons l'alcalde del mu-
nicipi, Francese Medan, 
la pagesia està pràctica-
ment extingida al muni-
cipi i la vida agrària a 
les bordes ha anat desa-
pareixent al llarg dels 
anys. La Ilei actual no 
permet la rehabilitació 
de les bordes sense que 
es demostri que es conti-
nua mantenintVexplota-
do agraria i aquest fet 
provocará que en pocs 
anys moites construc-
cions ja no es puguin re-
cuperar. L'alcalde nega 
que la rehabilitació 
pugui convertir les bor-
des en nous habitatges. 

Fil" inmobiliarea Qfe^ 

www.lnmobiilarea.com 
etra, de Gausac, 1 • Edif. Val d'Aron 

Locai 16 • 25630 VIELHA 
Tel. 973 64 10 73 • Fax 973 64 16 54 

Precioso Apart <¡<i 1Mb., con 43ni2. Reformado en su totahdaíl. Cocina 
equipada, Armanos einootrados. Sano Ue diseño , Carpintería de ALUMINIO. 

C»lefaccion "C í lo r Azul" Céntrico: 222,000 € í Con Posibilidad «o Garaje 

U N H O M B R E H E R I D O G R A V E A L C A E R L E U N Á R B O L 

Es Bòrdes.-Un vecino de Vilac de 34 años resultó he-
rido grave en Es Bordes al caérsele encima un árbol. 
El hombre estuvo atrapado cerca de 12 horas antes de 
ser localizado a la una de la madrugada en la zona de 
Benós. Al lugar de los hechos se desplazaron dos pa-
trullas de Pompièrs d'Aran según los cuales el acci-
dente podría haber ocurrido al mediodia. El herido in-
gresó grave en el hospital de Vielha y debido a su es-
tado file trasladado posteriormente a Lleida. 

S U S T I T U Y E N LA A R E N A P O R EL A S F A L T O E N M O N T 

V I E L H A C E L E B R E ETH DIA I N T E R N A C I O N A U E N T A R A 
E L I M I N A C I O N DERA V I O L É N C I A C O N T R A ES H E M N E S 

Vielha- Eth dia 24 de nóveme, se celebrará eth "Dia 
internacional entara eliminación dera violéncia con-
tra es hemnes", e er Ajuntament de Vielha e Mijaran, 
atau coma ja hec est'an passat, se vó higer ad aguesta 
iniciativa, en tot hèr diuèrsi actes.Eth mès important 
ei eth que se celebrará tàs 12 deth meddia enes cubèrts 
der ajuntament en tot liéger un manifèst e hèr 5 minu-
tes de silenci. Tanben eth madeish dia 24, tàs 22,00 or. 
i aurà era projeccion dera pellicula de cine "Te doy 
mis ojos" d'Iciar Bollain, en otèl Pirene de Vielha. 
Era entrada será gratuita. 

Les meterá en foncionament 
ua ñaua depuradora 

Noves construccions obliguen a ampliar l'abastament d'aigua la municipi 

Les.- Er ajuntament de Les bastirá ua ñaua depura-
dora en municipi qu'actuarà amassa damb era actual 
e que permeterà incrementar eth subministrament 
d'aigua, degut as fortes restriccions que patic era po-
blación pendent aguest ostiu. Era ñaua depuradora 
agarrará era aigua deth barranc de Sant Antoni. 
Aquesta actuación a estât de besonh sustot degut ath 
creishement urbanistic des darrèrs ans. 

http://www.lnmobiilarea.com
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• Castièro 

Era dubertura deth Musèu dera Nhèu prevista tara fin deth 20007 
Eth projècte museisctic deth Musèu dera Nhèu en Unha aurà tres fases d'execucion e dispausarà 
d'uà inversion de 616.000 èuros que serán finangadi per entitats publiques e privades 

Vielha.- El futuro Musèu dera 
Nheu estará ubicado en una 
casa solariega del siglo XVIII 
y dispondrá de tres pisos de 
115 ml por planta con una su-
perfìcie total de 445 mi opera-
tivos. Al lado del museo se lo-
calizará, en una antigua 
borda, una sala multifidncional 
para exposiciones temporales. 
A parte, se podrá utilizar el 
nuevo local social de Unha co-
rno sala complementaria. Las 
obras se realizarán en tres fa-
ses y se calcula que a finales 
del 2007 se pueda abrir al pú-
blico parte del museo. La in-
versión total del proyecto as-
ciende a 616 mil euros que 
serán financiados en parte por 
el Conselh Generau d'Aran, el 
ayuntamiento de Naut Aran y 
la empresa Baqueira Beret. 
Según el alcalde de Naut 
Aran, Victor León, el museo se 
convertirá en un potente recla-
mo turístico y cultural que se 
sumará a la oferta existente 
basada en las pinturas góticas 
de la iglesia. Santa Eulalia La 
remodelación de los accesos a 
Unha y la ampliación del 
aparcamiento con capacidad 
para los autocares poten-
ciarán el turismo de la zona.. 

TUNÈL BARRAT M T H BESTIAR 

El Muséu dera Nheu completará la oferta cultural existente en el núcleo basada en las pinturas góticas de Unha 

Vielha.- Eth futur 
Musèu dera Nhèu se 
pla9arà en ua casa deth 
segle XVIII e dispau-
sará de tres pisi de 115 
ral per planta damb ua 
superficie totau de 445 
m2 operatius. Ath cant 
deth musèu s'i pla9arà, 
en ua antiga borda, ua 
sala multifoncionau 
entà exposicions tempo-
rals. Ath delà se poderà 
utilizar eth ñau locau 
dera sala sociau d'Unha 

T Castièro 

Unha coma sala com-
plementària. Es obres 
se desvoloparàn en tres 
fases e se calcule qu'ara 
fin der an 2007, se po-
gue daurir ath public 
part deth musèu.. Era 
inversion totau deth 
projècte ei de 616 mil 
èuros que serán finança-
di en part peth Conselh 
Generau d'Aran, er 
ajuntament de Naut 
Aran e era empresa Ba-
queira Beret. 

Segons er Alcalde de 
Naut Aran, Victor León, 
eth musèu se convertirà 
en un potenet reclam to-
ristic e culturan que se 
higerà ara aufèrta déjà 
existenta basada enes 
pintures gotiques de 
Santa Eulàlia. 
Era remodelacion des 
accessi entà Unha e era 
ampliación deth parcat-
ge damb capacitai entà 
autobusi potenciará eth 
torisme dera zòna. 

Aran se place entre es parçans de Catalonha damb 
mens creishement economic tanhent ath 2005. 
Era Val d'Aran se place 
entre es parçans damb 
mens creishement eco-
nomic de tota Catalon-
ha. Era pujada deth 
PIB, que medís eth vo-
lum economic, a estât 
deth 0,75%, inferior ara 
mieja catalana que se 
place en un 3,2%. 
Aguest ei un des résul-
tats que móstre er in-
forme economic hèt pe-
ra Caixa de Catalunya 
sus eth desvolopament 
comarcal pendent er an 
2005. 
En general, es comar-
ques de montanha re-
gistren un creishement 
per dejós dera mieja 
(1,8%). Eth motiu ei 
era lentor dera cons-
trucción e era mènera 
producción electrica, 
deguda ara sequèra. De 
hèt eth sector indus-
triau auec un retrocés 
deth 5,5%. 

La Val d'Aran se sitúa 
entre las zonas con me-
nos crecimiento econó-
mico de toda Catalun-
ya. La subida del PIB 
(Producto Interior Bru-
to) que mesura el volu-
men económico, ha sido 
del 0,75%, inferior a la 
media catalana que se 
sitúa en un 3,2%. Este 
es uno de los resultados 
que muestra el informe 
económico desarrolla-
do por Caixa Catalunya 
sobre el desarrollo co-
marcal durante el 2005. 
En general, las comar-
cas de montaña regis-
tran un crecimiento por 
debajo de la media 
(1,8%). La causa radi-
ca en la lentitud de la 
construcción y la menor 
producción eléctrica 
motivada por la sequía. 
De hecho, el sector in-
dustrial tuvo un retroce-
so del 5,5%. 

Vielha.-Eth tunel 
de Vielha siguec 
barrat ath transit 
enta qu'eth bestiar 
podesse tomar tas 
sues explotacions 
dempiis de passar 
era primauera e er 
ostiu Aran. 

Vielha.- El túnel de 
Vielha fue cerrado 
al tráfico para que 
el ganado pudiera 
volver a sus respec-
tivos explotaciones 
después de toda una 
primavera y verano 
en Aran 

Gimnàs municípau en Arties 
Arties-Es vesins d'Arties, poderàn gaudir 
d'un gimnàs municipau sense botjar-se deth 
tèrme. Er Ajuntament de Naut Aran, e era 
Entitat Municipau Descentralizada d'Arties 
e Garòs, equiparán un des espacis dera sala 
sociau coma gimnàs, e a on se programarán 
activitats coma er aerobic. Actualment, er 
unie centre d'aguestes caractéristiques ère 
en Salardú. Degut a qu'era entitat dispause 
d'un volum de poblacion semblant ath de 
Salardú, er ajuntament a decidit crear aguest 
nau servici. 

Mòs parcatge en 1.500 
Baquèira.- Es modificacions urbanistiques 
hètes en entom deth parcatge de 1500 deth 
nudi de Baquèira, an aumentat era capacitai 
de parcatge d'aguesta zòna, passant des 750 
a mès de 1300 places. Er increment ei degut 
en part ar usatge exclusiu entà toristes deth 
parcatge de 1500, en eth qu'enquia ara tan-
ben s'i plaçauen es burèus der elipòrt, era 
abilitacion dera zòna perimetrau de parcatge 
e era prolongacion d'aguesta. Era naua urba-
nización de Ruda, ath delà, abilitarà ua pian-
ta de parcatge tàs trabalhadors dera estación 
e der otèl Montarto, deishant liure es espaci 
en eth que parcauen enquia ara. Ua naua ro-
tonda, que será operativa a compdar dera 
setmana que veng, darà accès ara zòna peri-
metral, permetent ua circulación mens in-
tensa de veiculs. 

La lentitud de la construcción es una de las causas del escaso aumento del PIB. 

Nova campanya del corner^ 
Vielha- L'Agencia deth Comer9 d'Aran ha 
iniciat una campanya adre9ada ais establi-
ments per tal de que s'incentivi el reciclatge 
sobretot durant els mesos d'octubre i novem-
bre que es quan els C0mer90s reben la majo-
ria de les comandes. La campanya informa 
sobre els diferents punts de reciclatge a la 
Val d'Aran, concretament a Gessa, Vielha i 
Bossòst, i deis horaris d'atenció al públic. 
La responsable de l'agencia deth comer9 
d'Aran, Anna Diaz, ha destacat la importàn-
cia de la col laboració dels comer9os per tal 
de no coMapsar els contenidors situats a la 
via pública. 
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Eth S.A.S. modernizará er airau d'urgéncies e radiologìa 
Eth S.A.S invertirà 761 mil èuros en actualizar es dependéncies e radiologia bastides 
hè mès de vint ans, entà adaptar-les as naui servicis déjà existenti en Espitau 

Bracs- Breus- Breves 

Vielha,- Eth Servici 
Aranés dera Salut, in-
vertirà 761 mil èuros en 
modernizar es espacis 
d'urgéncies der espitau 
de Vielha damb era 
erompa de nau matériau 
tath departament de 
radiologia. Eth projècte 
d'apraiament des espa-
cis, a eth vist-e-platz des 
teenies dera entitat, e er 
objectiu ei actualizar e 
modernizar es sales 
d'assisténcia creades ara 
hè vint ans, atau coma 
dotar-les de naui equipa-
ments. Deth nau maté-
riau podem remercar un 
nau ecograf, un nau 
TAC de sies talhs, un 
"carro" d'anestesia, un 
equip d'esterilizacion 
deth matériau quirorgic 
entre d'auti. Era previ-

sion der inici des òbres 
ei immediata, tot e 
qu'encara non se co-
neish era sua durada 

Vielha.- El Servei 
Aranès de la Salut in-
vertirà 761 mil euros en 
modernitzar els espais 

Pujólo 

Es melhores dera C-28 e eth nau parcatge de Ruda 
facilitarán era circulación entre Vielha y Vaquèira 
Naui pannèus informarán sus er estât e accesis des carrçtères locaus 
Naut Aran- Era mel-
hora enes comunica-
cions dera C-28 entre 
Vielha e Vaquèira 
facilitará era melhor 
circulación entre es dus 
nuclèus entara tempsa-
da d'iuèm. 
Eth nau parcatge de 
Ruda e era ampliación 
dera zòna de parcatge 
de 1.500, damb 300 
ñaues places mès, si-
tuades en antic elipòrt 
permeteràn ua melhor 
mobilitat. 

T Miei Ambient 

Naut Aran- La mejora-
en las comunicaciones 
de la C-28 entre Vielha 
y Vaquéira permitirán 
descongestionar el trá-
fico entre los dos núcle-
os de cara a la tempo-
rada de invierno. El 
nuevo parquing de Ru-
da y la ampliación de 
la zona de aparcamien-
to de 1500 con 300 
nuevas plazas ubicadas 
en el antiguo solar del 
helipuerto, permitirán 
una mayor movilidad. 

I 
d'urgéncies de l'hospital 
de Vielha i en l'adquisi-
ció de nou material per 
al departament de ra-
diologia. El projecte de 
remodelació deis espais 
ha estât consensuat amb 
els tècnics de l'entitat i 
té l'objectiu d'actualit-
zar i modernitzar les sa-
les d'assisténcia creades 
ara fa vint anys així com 
dotar-les de nous equi-
paments. Entre el nou 
material destaca l'ad-
quisició d'un ecograf 
un nou tac de sis talis, 
un carro d'anestèsia, un 
equip d'esterilització 
del material quirúrgic, 
entre altres. La previsió 
de l'inici de les obres és 
immediata encara que 
no es determina la dura-
da de les mateixes. 

L'Espitau Val d'Aran tractarà 
els malats de cànœr 
Vielha- L'hospital de Vielha podrà tractar els malats 
de cáncer gràcies a acord amb l'hospital de Sant Pau 
de Barcelpaa que permetrà el trasllat periòdicament 
d'un espesc^lista encarregat de la secció d'oncolo-
gia. D'aquesta manera s'evitará en la mesura possi-
ble els desplaçaments de malalts a altres centres 
hospitalaris.Cada any a la Val d'Aran i a l'Alta Ri-
bagorça es detecta una mitjana de 65 tumors. 
Aquest nou pia permetrà diagnosticar i tractar casos 
de cáncer de pulmó, côlon i mames. També dispo-
sará de cursos formatius pels equips mèdics . 

Nuevo acceso a Urgencias 

Vielha.- El Conselh Generau d'Aran invertirá 
120 mil euros en construir una rampa de acce-
so a la entrada de urgencias del hospital sobre 
el riu Carona. La rampa tendrá una inclinación 
de 4,5° y estará calefactada para evitar proble-
mas debido a las bajas temperaturas del invierno 

UA critica la falta de diàleg i 
transparència sobre salut 
Castièro.- Paco Boya ha manifestat la falta de 
transparència i diáleg sobre aspectes de servei 
aranès de la salut. El partit d'Unitat d'Aran (UA) ha 
formulât una vintena de preguntes al Síndic d'Aran 
sobre el Servici Aranés dera Salut (SAS). Entre d'al-
tres coses, s'han posât sobre la taula q 'uestions 
com la situació laboral deis metges; la rotació de la 
plantilla i els cursos de formació del personal sani-
tari. D'altra banda, el Síndic d'Aran ha manifestat 
que Boya forma part del conseil de direcció i ha afe-
git que les intencions d'UA són crear desconfiança 
i alarma sobre el sistema sanitari. El Síndic ha asse-
gurat que es donará a conèixer el contingut de l'es-
crit al ciutadà per a que tingui constancia. 

Nuevos paneles informativos se situaran a la altura del hotel Tuca 

Naut Aran estudie non autrejar licéncies ath transport en motos de nhèu 
Naut Aran.- Er ajunta-
ment de Naut Aran non 
autrejarà mès licéncies 
tath transport en mòto 
de nhèu entás loes a on 
non se pòt arribar en 
iuèrn. Ei eth cas de 
Montgarri. Eth baile de 
Naut Aran, Víctor León, 
a dit que s'a prenut 
aguesta mesura pes 
contunhadi problèmes 
qu'a générât aguesta 
activitat. 

Naut Aran.- L'ajunta-
ment de Naut Aran no 
concedirá més llicén-
cies per al transport en 
moto de neu a encalva-
ments on no es pot ac-
cedir a l'hivern. És el 
cas de Montgarri. Se-
gons l'alcalde de Naut 
Aran, Victor Leon, s'ha 
près aquesta mesura 
pels continus problèmes 
que ha générât aquesta 
activitat d'hivem. 

Tel, 973 64 81 99 
FM973 64 70 02 
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El Conselh Generau da lum vèrda ara 2au. 
fasa de creadon d'un camp de gólf en Aran 
Tot e qu'encara ei per decidir eth plaçament deth nau camp, semble 
èster qu'era zòna d'Era Bordet poderle èster ua opcion possibla 

Arròs.- Eth píen deth 
Conselh Generau d'A-
ran aprovèc eth passat 
dia 20 d'octobre iniciar 
era dusau fasa dera crea-
ción d'un camp de gólf 
en Aran. 
Era propòsta siguec pre-
sentada en mes de mai, 
que siguec quan se deci-
die crear ua comission 
entara redacción deth 
projècte iniciau. 
Passadi sies mési, ua 
naua comission se n'en-
cuedarà de redactar eth 
projècte definitiu. 
Encara ei pendent eth 
lòc de plaçament d'a-
guest nau camp, tot e que 
dempús d'analizar ca-
torze situacions possi-
bles, s'a decidit plaçar-
lo en ua zòna entre eth 
miei Aran e eth baish 
Aran. 

El único campo de golf en Aran se localiza en el municipio de Salardú. 

Vielha. - El pleno del Con-
selh Generau d'Aran 
aprobó el pasado 20 de 
octubre iniciar la segunda 
fase de la creación de un 
campo de golf en Aran. En 
la propuesta incial pre-
sentada el mes de mayo se 
decidió crear una comi-
sión. Transcurridos seis 

meses, una nueva comi-
sión se encargará de re-
dactar el proyecto defini-
tivo. Aún está pendiente 
determinar la ubicación 
del nuevo campo, aunque 
después de analizar 14 
posible ubicaciones, se ha 
decidido que sea entre el 
medio y baish A ran. 

Aprovada era urbanización d'Es Anglades e Prat de Bodigues 
Vielha- Eth píen der 
Ajuntament de Vielha e 
Mijaran, aprovèc ager 
per majoria, damb es 
vòts en contra de CDA, 
eth tèxte que permeterà 
urbanizar lèu 60 mil m2 
en sector des Anglades e 
Prat de Bodigues, plaçat 
Qntre eth pòble de Cau-
sae e eth camp de fótbol 
de Vielha. Aguest tèxte, 
a déjà eth vist-e-platz 
deth Departament d'Ur-
banisme e ei ara demora 
de recéber er informe 
der estudi geomorfolo-
gie. 

Vielha- El pleno del 
Ayuntamiento de Vielha 
e Mijaran aprobó ayer 
por mayoría, con los 
votos en contra de CDA, 
el texto que permitirá 
urbanizar casi 60 mil 
m2, en el sector de Es 
Anglades y Prat de Bo-

digues, situado entre el 
pueblo de Gausac y el 
actual campo de fútbol 
de Vielha. Este texto, 
cuenta con la aproba-
ción del Departamento 
de Urbanismo y está a la 
espera de recibir el in-
forme geomorfológico. 

toMií'Arm 
S E R V I C I A R A N Ë S 
D E R A S A L U T 

ETH CORNÈR 
DERA SALUT 

Anticoagulants orals 
En els últims anys ha augmentât de forma molt important els tractaments amb anti-
coagulants orals. 

Q u i n o b j e c t i u té el t r a c t a m e n t ? L'objectiu del tractament es la prevenció de les 
trombosis 1 de les embolies ( que es formi un coàgul dintre el sistema circulatori). Cal 
tenir en compte que es un tractament prp^ntiu i no curatiu. 
C o m a c t ú e n e l s t r a c t a m e n t s ? La forma d'actuar és allargant el temps que la sang 
tarda en coagular-se. Per que la protecció siguí la correcta cal aconseguir un temps 
determinat, ja que si l'allarguem poc la pfótecció serà insuficient i si es massa, estarà 
ben protegit dels trombes, però tindrà el rise de sagnar. 
C o m p o d e m s a b e r q u i n é s el t e m p s a d é q u a t ? L'única forma de conèixer el 
temps adéquat és amb un análisis de sang. 
Fins fa un any calia fer una extracció de sang del braç al laboratori, actualment, amb 
una gota de sang del dit podem fer la prova a la consulta. 

"Per que la protecció sigui la correda cai aconseguir un 
temps determinatfent un anàlisi de sang ". 

Marta Pàmies i Cisco Maranges 

Salardú- Era aubèrjaEra Garona de 
Salardú, acuelhecpendent es dies 11 e 
12 de nóveme ua jornada sus era ges-
tion des espacis naturaus. Eth pro-
grama ère inclodit laguens deth 
projècte Pirenèus Fòrum qu 'organize 
era associacion ecologista DEPANA. 
Des ahèrs que se tractèren, eau re-
mercarera "Xarxanatura2000", era 
reintroduccion der os brun en Pirenèu 
vist des de dus punis de vista diferenti: 
un a cargue deth responsable de Miei 
Ambient deth Conselh Generau d'A-
ran e er aute deth représentant dera 
entitat ecologista. 

Salardú- L'alerg Era Garona de sa-
lardú va acollir el passat 11 i 12 de no-
vembre una jornada sobre la gestió 
dels espais naturals. El programa 
s'incloia dintre del projecte Pirinèu 
Forum que organitza l'assocîaciô 
ecologista DEPANA. 
Entre els temes que es van tractar va 
destacarla "Xarxanatural2000", la 
reintroducciô de l'os bru al Pirineu 
vist des de dospunts de vista diferents 
a càrrec del responsable de MediAm-
buent del Conselh Generau d'Aran y 
des del représentant der l'entitat eco-
logista . 

SAMARRETES 
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Fóto indiscréta 

Ua imatge vau mès que mil paraules-

Aquesta imatge apertanh ara glèisa de Sant Lau-
renç en Mont. Vertadèrament era imatge reflectis 
er estât lamentable en eth que se trape era bastissa, 
que presente importantes henedures en çô que 
tanh ara estructura e un totau estât d'abandon des 
jardins plaçadi ath tom dera bastissa. De vertat 
qu'ei força trist, véir coma eth patrimòni dera Val 
d'Aran, en quaqui lòcs, non s'a massa 
present.massa en compde 
S/ vols participar d 'aquesta secclôpots enviar-nos les 
teves fotos a news@grupcat. com. Gracies! 

T En tot guardar entà darrèr 

E r a r i a d a de 1 9 8 2 ... a r a hè 24 a n s 
Es vesins gesséren tath carrèr entà ajudar a 
re.hèr es carrèrs dera vila dempiis dera riada 

Veins de Vieiha trebalien per refer la ciutat després de la riuada del 82 

Betren.-Dissabte dia 11 
de nóveme, auec lòc ath 
long de tot eth dia, ena 
sala deth pòble de Be-
treu ua fíra multicultu-
rau, damb era participa-
ción de diuèrsi collec-
tius, entre eri eth deth 
magrèb, des paisi 
d'Europa der Èst e de 

Pira multiculturau en Betren 
Sud-Amèrica. 
Se celebrèren diuèrsi 
actes coma musica, arte-
sania, dances, degusta-
cions gastronomiques e 
de productes de cada 
lòc.Er objectiu dera fira, 
ère dar a conéisher es 
diuèrses cultures que 
conviuen ena Aran. 

Vieiha, 1982.- Quauqui 
des vesins de Vielha, au-
tant coma es de d'auti 
lòcs dera Val d'Aran, 
aueren de deishar es sues 
cases per aiguats deth 
dia 2 de nóveme. Aqueth 
dia es plujes dèren un 
bon espant, sustot as ve-
sins que viuien ath cant 
der arriu Nere e deth ba-
rrane de Casau. 
Er arriu Nere se n'em-
portée es murs que ten-
guien en carrèr Major, 
atau coma part d'ua casa 
d'aqueth madeish carrèr, 
e tanben uns barracons 
dera empresa COPISA. 
Er aigua que baishaue 
peth barrane de Casau 
deishèc evidéncies cla-
res dera sua força en 
diuèrsi lòcs des sòns en-
toms, coma siguec eth 
cas der actual Otèl Pi-
rene (qu'alavetz ère era 
Residéncia d'Aran), que 

quedèc damb es baishi 
totalment destrossadi 
pes malhs, troncs e 
hanga qu'arrosseguèc 
eth barrane. 
Es vesins deth carrèr Era 
Capèla de Vielha, aue-
ren un bon espant quan 
vederen coma auie que-
dat eth carrèr, e es co-
ches enterradi, e es 
baishi des cases inon-
dadi. Non i auec desgra-
cies personaus, mès òc 
fôrça degalhs. 
Aqueri dies, tant es ve-
sins, coma es pompièrs, 
e er exèrcit aueren força 
trabalh entà poder tomar 
a deishar Vielha coma 
ère. Per tant servisque 
aguest article entà re-
brembar quauqu'arren 
que volem que non tome 
a passar, e coma ome-
natge e arregraïment a 
toti es que collaborèren e 
ajudèren aqueri dies. 

Hèsta des pompièrs d'Aran 
Vielha.- Eth Pròplèu dia 4 
de deseme es Pompièrs 
d'Aran celebrarán era 
Hèsta dera sua patrona 
Santa Bàrbara. Es actes 
comen9aràn damb es tra-
dicionaus tòcs de sirena 
tàs 9 deth maitin, entà 
dempús celebrar ua missa 
tàs 12 de metdia en Mare 
deDiudeMijaran. 

Vielha.-El proper 4 de 
desembre els pompiers 
Val d'Aran celebraran el 
dia de Santa Bàrbara, 
patrona del col-lectiu 
amb una santa missa a 
l'església de Santa 
Maria de Mijaran i pos-
teriorment oferiran un 
aperitiu a totes aquelles 
persones que s'atansin. 

Hemos nacido para que nos 
veas crecer 
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Baqueira demore daubrir eth pròplèu 25 de nóveme 
Era estación invertís 10,5 milions en nauetats entà aguesta sason e contunhe arturat eth telecabina 
Baquèira." Era estación 
d'esquí Baquèira Beret 
demore poder inaugurar 
era ñaua tempsada 
d ' iuèm, eth pròplèu dia 
25 de nóveme s 'es con-
dicions ac permeten. 
Era estación présentée 
hè pòc en Barcelona es 
nauetats dera tempsada 
2006-07, damb era am-
pliación dera zòna de 
debutants dera còta 
1.800, damb quate cin-
tes e un telesquí. 
Aguesta zòna Se com-
plementará damb un 
local d'atencion ath pu-
blic e servici de lavabo. 
Er objectiu d'aguestes 
actuacions, ei redusir 
eth trajéete des debu-
tants enquiara zòna de 
concentración dera 
escòla d'esquí. Ath delà 
s 'a créât ua naua pista 
verda ena zòna d 'Era 
Cabana. Ena còta 2.072 
de Bonaigua s ' a ampliai 
era cafeteria, triplicant 
era superfícia dera bas-
tissa déjà existenta. Es 
installacions dispau-
sarán d 'ua naua terrassa 
de 600 m2 e d 'un locau 
de loguér d'esquís. En 
ÇÔ que tanh ara nhéu ar-

tificial, s ' a duplicai enes 
zònes de Bonaigua e Ar-
gulls. Eth bastiment 
deth teleséra de Ruda 
qu'auie de perméter era 
conexion damb era ur-
banización, non se 
poderà hèr a servir en-
quiara pròplèu sason, ja 
qu'era suspension judi-
ciau se Iheuéc recenta-
ment, e non i a auut pro 
temps entà hèr es òbres. 
Er Ajuntament de Naut 
Aran a iniciat es tramits 
dera expropiación des 
terrens. 

Baquèira.- L'estado 
d'esquí Baqueira Beret 
espera poder inaugurar 
la temporada d'hivern 
el proper 25 de novem-
bre si les condicions ho 
permeten. L'estació va 
presentar recentment a 
Barcelona les novetats 
de la temporada 2007-
08 que es centren en 
rampliado de la zona 
de debutants de la cota 
1800 amò quatre dntes i 
un telesquí. Aquesta 
zona es completará amb 
un local d'atendó al pú-
blic i amb el servei de la-
vabos. Uobjectiu de 

l'actuadó de les actuacions és 
reduir el trajéete deis debu-
tants fins a la zona de concen-
trado de l'escola d'esquí. A 
més s'ha créât una nova pista 
verda a la zona d'Era Cabana. 
A l'area de Bonaigua a la cota 
2.072 s 'ha amp Hat la cafeteria 
triplicant la superficie de l'e-
difici existent. Les noves ins-
tallacions disposaran d'una 
nova terrassa de 600 m2 i d'un 
nou locai de lloguer d'esquís. 
Pel que fa a la innivació artifi-

cial, S 'ha duplicat a les zones 
de Bonaigua íArgulls. 
La construcció del telecadira 
de Ruda que havia depermetre 
la connexió amb la urbanitza-
ció no es podrá disposarfins la 
propera temporada ja que la 
suspensió judicial que ho im-
pedia es va aixecar recentment 
i no hi ha hagut temps sufident 
per realitzar les obres. L 'ajun-
tament de Naut Aran ja ha ini-
ciat el tramits de l 'expropiado 
deis terrenys. 

Carta al Director, cartes obertes al Quinze news@grupcat.com 
El model aranès 
d'agents Forestaus 

Resulta sorprenent la res-
posta que fa uns dies va donar 
el conseller de Medi Ambient 
del Conselh Generau d'Aran, 
a una legítima reivindicació 
laboral dels Agents Forestaus 
per la manca de diàleg, per 
l'incompliment dels acords i 
pel despostisme. Pretén con-
fondre els lectors desviant 
l'atenció amb una reivindica-
ciópolítica. 
L Agrupació dAgents Fores-
táis de CCOO ha esgotat totes 
les vies de diàleg possibles 
per reclamar que el S indie 
Barrera compleixi allò que 
ell mateix va signar i que és 
un dret establert en l'acord de 
condicions de treball dels 
Agents Forestaus (traspas-
sats de la Generalitat al Con-
selh l'any 1997). Un conveni 
segons el qual esl funcionaris 
traspassats tindrien un traete 
equitatiu al dels seus homò-
nims catalans. Una premissa 

que mai no ha estât respec-
tada i que fa anys genera ma-
lestar, més enllà del nostre 
coMectiu, perqué significa 
un menyspreu pels treballa-
dors públics dAran. 
La realitat és que quan el 
Conselh parla del Model 
Aranès, parla d'un model que 
no respecta les normes de re-
lació amb els treballadors ni 
les bases que regeixen la Liei 
de la funció pública. És a dir, 
el Govern del Conselh es fa 
un país a la seva mesura, on 
pot fer i desfer sense cap 
mena de control ni respecte al 
sistema democràtic ni a la 
seva propia signatura. Un 
país on factual Síndic sembla ^ 
oblidar que els sindicats, que 
eli en altre temps represen-
tava, tenen la legítima funció 
de defensar els treballadors i 
lamentablement, això avui a 
TAran passa per reclamar el 
compliment dels pactes que 
el mateix Síndic va signar i 
que ara també sembla haver 
oblidat. No s'oblida però de 

l'amiguisme, el despotisme i 
l'enxufisme que s'han con-
vertit, lamentablement, en 
l'element diferenciador del 
Conselh dAran. 

9 Agents Forestaus del 
Conselh Generau d'Aran 

Elpreu del'aigua 

Amics, s'acabat el chollo, ens 
han descobert. Entenc que el 
rebut de l'aigua ha de pujar. 
Es ridícul, encara que estem 
al país de l'aigua, que paguem 
no més de 50 euros a l'any per 
tenir subministrament d'ai-
gua. Si que és una sort però 
Europa ens ha sorprés. Els 
govems a l'estat espanyol han 
d'apujar els rebuts perqué 
s'entén que per tenir un servei 
còmode com és que l'aigua 
sigui a totes les cases, entri i 
surti, ha d'haver-hi una in-
frastructura. Fins aquí molt 
bé. El que crec que hem de 
defensar els ciutadans de la 
muntanya és el fet que el go-

vem catalá s'aprofita de la 
iniciativa europea per fer de 
les seves. Que som ximples o 
qué!. Ja n'hi ha prou. Diu la 
Generalitat que tots els cata-
lans som iguals i que per tant 
tots hem de pagar el mateix 
preu en el rebut de l'aigua. És 
a dir, un de Barcelona pagará 
el mateix import que un 
aranès. Si som iguals ho som 
per tot. A la muntanya afortu-
nadament, l'aigua arriba amb 
més facilitai a les nostres 
llars, perqué hem de pagar 
igual que un de ciutat. Això 
són politiques d'esquerres?. 
O només són d'esquerres pel 
que els interessa. A nosaltres 
que ens deixin en pau i en tot 
cas que siguin els ajunta-
ments els que recaptin allò 
que necessiten per fer de l'A-
ran un millor territori. Si més 
no, allò que recapta un ajun-
tament si té efectes directes 
sobre nosaltres, els ciutadans 
del Pirineu. 

Amadeu Ricou Lopez 

Campanya 
"polonesos 
Els problèmes de personal al sec-
tor de l'hostaleria podrien dismi-
nuir de cara a la próxima tempo-
rada amb una nova campanya de 
contractació dirigida a captar per-
sonal de Polònia. Més de 50 polo-
neses serán contractats de cara a 
desembre per la Federació d'Hos-
taleria de Lleida per afi-ontar les 
demandes de l'hivem. L'objectiu 
de l'operació és contractar en ori-
gen personal no qualificai per 
poder desenvolupar tasques bàsi-
ques en que no sigui imprescindi-
ble parlar el catalá o l'aranés. Se-
gons el president de la Federació 
d'Hostaleria de Lleida i del Grèmi 
d'Osialeria d'Aran, Jose Antonio 
Serrano, es tracia d'una prova pilot 
i si els résultais són bons es podria 
planiejar de cara a un fiitur. Anie-
riormeni s'havien realiizai alires 
campanyes dirigides a captar tre-
balladors d'Europa. Polònia és un 
bon Hoc de capiació de treballa-
dors ja que ienen ireis en comú 
amb els espanyols, afirma Se-
rrano. 

Escepticismo 
El escepticismo ante las marcas 
turísticas Pirineos y Pirineus im-
pulsadas por el Gobierno central y 
la Generalitat se ha puesto de ma-
nifiesto durante las jomadas sobre 
turismo organizadas reciente-
mente en Solsona. Asociaciones 
de empresarios del Pirineo consi-
deran que la marca Pirineos está 
alejada de la realidad del día a día 
porque va destinada a un público 
ajeno al que realmente llega. Las 
asociaciones puntualizan que hay 
que invertir en la promoción por 
internet y solucionar el problema 
de las segundas residencias como 
apartamentos turísticos. 
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Laueth Team, autentincs especialistes de laueths en Aran 
Jordi Gavaldà e Ivan Moner analisen eth rise de lauegs en nòste territòri pendent tot er iuèrn 

Qué passane s'aguest 
iuèrn era Val d'Aran 

quedèsse isolada per ua 
fòrta nheuada? 
De a on vien es previsions 
de fortes nheuades o ben 
eth rise de lauegs en 
Aran? 
Jordi Gavaldà e Ivan 
Moner son es teenies en 
prevision de lauegs deth 
Conselh Generau d'Aran, 
que se n'encueden de dar 
tot tipe d'informacion 
tanhent ara nhèu e ath rise 
de lauegs. Des de hèr mès 
de dètz ans evalúen eth te-
rritòri analisant es dona-
des obtiengudes des esta-
cions meteorologiques 
estrategicament pla9ades 
enes nòstes montanhes. 
Entre d'autes causes, in-
vestiguen tant a nivèu re-
gional coma locai, era 
probabilitat e era mida 
des lauegs. 

Actualment, Ivan e Jòrdi, 
centren es sons esfòrci 
ena predicción local dera 
carretèra dera Bonaigua e 
Beret.Ath delà dera sua 
faceta tecnica, pendent 
era sason d'iuèrn hènt 
diuèrsi corsi de seguretat 
en nhèu e lauegs adre9adi 
ara gent deth sector. 
Coma nauetat, enguan au-
friràn mejan9ant internet 
e deth programa "Tato 
Nevat" de Gum FM, in-
formación actualizada 
deth rise de lauegs enes 
intineraris abituaus de 
montanha ena Val d'Aran. 

Com a novetat aquest any s'informarà sobre e! perill d'allaus als accessos als refugis de Colomers, Saboredo i Restanca a 
través de la página www.aran.org 1 a través del programa de neu de TATO NEVAT a Gum FM 

queae 

kue passaria si aquest 
'h ivem la Val d'Aran 

quèdés aìllada per una forta 
nevada? des d'on provenen 
les previsions de fortes ne-
vades o de rise d'allaus a la 
vai? Jordi Gavaldà i Ivan 
Moner són els tècnies en 
previsió d'allaus del Con-
selh Generau d'Aran enca-
rregats de proporcionar tot 
tipus d'informació relativa 
a la neu i al rise d'allaus. 
Des de fa més d'una década 
avalúen el territori analit-

zen les dades obtingudes de 
les estacions metereológi-
ques estratègicament situa-
des a les nostres muntan-
yes. Entre altres coses, in-
vestiguen tant a nivell re-
gional com local, la proba-
bilitat i la grandària de les 
allaus. Actualment, l'Ivan i 
en Jordi centren els seus es-
forfos en la predicció locai 
de la carretera de la Bonai-
gua i Beret. Apart de la seva 
faceta tècnica, durant la 
temporada d'hivem realit-

zen diversos cursets de se-
guretat en neu i allaus diri-
gits a gent del sector. Com a 
novetat, enguany oferiran a 
través d'internet i del pro-
grama "Tato Nevat" de 
G U M F M informació ac-
tualitzada del rise d'allaus 
en itineraris clàssics de 
muntanya a l'Aran. 
De cara a un futur, Cata-
lunya podría activar el pro-
jecte "Allaucat" que per-
metrà definir un pía d'ac-
tuació a tot Catalunya 

Vlarqueting 
de País 

Relacionar tecniques de 
venda damb País a bèth 
un 11 pòt semblar coma 

estonan, tot e que quauquarrés 
ac pòt trapar irreverenciós. E 
evidentament non ei atau, çô 
que passe eique no s'ei ath dia, 
ja que toti es paisi digam civili-
zadi, de multiples manères 
prebotgen es sues causes e tan-
ben eth Pals coma mèrca. En 
Aran aguest trabalh de promo-
clon encara el mès de besonh. 
D'entrada, perque pendent 
ans an estât es autl es qu'an 
mercat era nòsta Imatge. An 
estât es dluèrses leglslaclons es 
que mos an étiquetât, Indepen-
dentment de çô que sentlen es 
aranesl pendent mlllènls. Totl 
saben véner es vertuts deth te-
rritòri, dera sua gent, dera sua 
Infrastructura, des sons servl-
cls, ath delà der entorn natural 
dera Val d'Aran, mès non totl 
saben explicar qu'el açô d'A-
ran. Tot e que n'I a força que 
creen que non el de besonh. 
Dlfóner qu'Aran el un Pals, el 
dlfóner mèrca. Entas mès des-
cresents, non eau que pensen 
n'en "patria" n'en "politica", 
slmplament que pensen en 
consolidar mèrca, en elaborar 
contengut de mèrca, en posl-
clonar-mos en relación as 
demès. Potenciar era Imatge 
deth Pals, non el partldlsme, 
ne polltlquelg, ne hèr costat a 
cap opclon de govèrn, el ua 
causa de totl. Aran el un Pals e 
non ua comarca. De ben segur 
qu'en tot tipe de promoclons 
en marcha, prlvades e publi-

ques son encastra-
des jos aguest 
critèri? 

J.-R. Colomines-
Companys 
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