
I

El Gobierno aranés se queda
sin su principal proyecto

plana 7

ve lau
w-ww.unitatdaran.org

o

(EI futur de lnAran
passa-per garantir un
progrés sostenible>

Numerò 11 OCTOBRE2006

I ENTREVIsTA AL pRtMER sEcRETART DEL psc r cANDTDAT JosE MoNTILIA
pràctica tot allò que es

diu a l'Estatut, com passa

en molts altres àmbits. El
PSC és la millor gannaa
que I'Estatut s'aplicarà,
també en aquest punt.

Es pot parlar de
I'existència d'una
Catalunya plural,
entre altres coses, per
I'encaix de l'Aran al
seu si?

seguís ena contrapoftada
Irèun cENTRAU:I

-Balanç dera accion de govèrn der Executiu catalan

Comvaloraquel'aranès
sigui també oficial a

Catalunya, segons
estableix el nou Estatut?

Era imprescindible que

I'Estatut reconeguès
I'aranès com una rcilttat
lingüística diferent al

catzlà. L'especificitat de

I'Aran s'ha recollit de
maírcra molt s atis factòria.

Ara bé, caldrà posar en

Un país damb mès benestar

l

I

i

i

i

Eth Govèrn progressista de

Catalonha invertís en politiques
sociaus tà Aran damb naui
equipaments e infraestructures

lomnron

Bastir país
Aran XXI presente eth sònptumèt article
ara premsa. Aran XXI ei un grop de

reflexion qu'a en país eth punt de
rcferéncia deú sòn pensament. Propòse
aü delà v^ tta.ua forma de hèr politica.

plana 3Pisi sociaus de loguèr entàs ioeni bastidi pera empresa publica Adigsa.
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Un govèrn
sense credibilitat
Qu'Eru govètn deü País demore

sense projècte politic non ei agradiu

fle tarà oposicion, que camPe

suqptenuda era pèrta de credibilitat

des institucions, amiades Per uns

fepresentants que son incapables de

dialogardarnb es agents mès enlàdeú

sòn partit. Fortunosament, deuant

dun govèm sense proiècte, se postule

ua oposicion damb altemativa e que

cada còp comPde damb mès suPòrts.

Damb e:arciYadzdeú Plan deú
ParcNaturau, eú Govèm eeth síndic

Carlos Bartera àn demorat

fòrtament desacreditadi, mès encara

quan eú màxim fePresentant deth

país ostente sense femordiments era

sua condicion de membre deraJunta

de Caçúes, collectiu contrari aú sòn

Plan e ath quau ata non deu

manifestar grana estima. Ei eüdent

qu'eú Síndic ei Patciau en aguesti

ahèrs e que peth ben der interès

generau aurie de ümitir des sòns

cargues der àmbit Pdvat que Pòden
influir ena governabilitat deú país.

País
representat

Aué erl matetializacion
d'aguest desit sonque se Pòt
produsir damb eta eleccion deú
secretad genefau d'Unitat d'Aran

e enqúa an deputzt Paco BoYa,

eth ptumèt parlamentati qu'z
intervengut en ztanés tant en

Padament coma en Senat.

Mès progrès

ARAN, qu'acabe de renauir eú pacte

darnb Caulonha Per meian deú nau

Estatut, a d'auer eta opornrnitat de

hèt a vzler es sues legitimes

aspiracions en sedença padamentària

a trauèrs d'un tePresentant.

ARAN A gessut guanhant damb eü
Govèrn qu'es socialistes üdèten en

Catalonha. Es inversions en

educacion, salut, esPòfts, cultura e

catretères an estat plan importantes.

Quauqu'ues d'eres formauen Part
des demanes pendentes que' coma

era teforma der IES d'Aran,
s'arrossèguen des dera ePòca

convergenta. Eth balanç Positiu
merite contunhitat.

eth lector escriu

ara tuil

--
Benvolgqt director de Vdiaa,
Amador iUarqués:

He llegit en la seva Publicacio
número 10 (en les seves dues

versions aparegudes), un escrit

sense signar, nttlat Umor e

on6tdat, queá referàcia a mi,

sobre una suposada cara que

he enviat aUnitat d'Aran.

Jo no he eniat caP cafiz

al seu partit, ni de forma
personal ni rePresentant
WzírrciaAranm,entiatcuh-ral

que jo presideixo. Només ha

existitun document de trebalt

que era una versó Provisional
de discussió, d'una catta

oberta al Secretati General i
al President d'Unitat d'Aran-

PSC, com a tesPosta a uns

comentaris de la seva revista

aYsfiatVnínriaArans'.
Aquest document de

treball s'ha difós de diferents

maneresicomaçroPosta
de discussió> ho vaig
reproduir en el meu blog

penonal Wincia Aranm.va

decidir, desprès d'una àrnPlia

discussió, no trametre
l'esmentada carta' Per tant

vostès no I'han rebuda.

I-t aguiina que Publiqués
açest desmentiment Gràcies

perendavant

Joan-Ramon
Colomines-
Companys,
Presidentde
Viuéncia Aronesa
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oprnron
era pensada

Aran XXI ei un grop de reflexion damb clara volentat reformista en benefici d'ua melhor
governança deth país, mès participatiua en procès e mès eqútatiua en resultat. Ei form^t per

Julian Bonillo, Anna Geli, Amador Marqués, Maria Monge e Mana Vergés.

Bastir pa s
t

I

I
Aran XXI
Aran a artenhut un grad de

dewolopament economig sociologic e

institucionau que ben merite ua

teconsideracion dera quau ne pogue

gésser ua proposta fructifrra-

Se tracte de repensar eú país, de

prenérJo seriosament, entà actuati
aulrlens de manèra mès pondemda e

madura; entà fin finau melhorar-mos un

shiúau entre toti.

Er Aran deth segle )Oil 1a ei aci
pluau e cosmopolitz" sometut a procèssi

çe hèr uns ans poc podíem '1rít 
gnzr,.

Mos ac cau profitar, en benefici de toti.

Mès à dàçerò ei imprescindible:

1. Daurir es institucions
d'autogovèrn ara patícipacion des

ciutadans mejançant va nava forma
d'exetcir eth podet, mens autodtària e

mès cooperativa damb era societat civil
Era proximitat ac hè possible.

2. Promòir un projèae de país en

benefici dera equitat e eth creishement

racionau respecant era princiau hònt
d'ingrèssi dera quau disposam: eú
tertitòti e es valors deü parsaç.

3. Estomejar un nau aranesismg mès

ciüc e transversau, dar defensor d'ua

I
(Auem de besonh

daurir es institucions
ara participacion e

estornejar un.
aranesrsme mes crvlcD

identitat dubèrta, a on eú ciutadan,

independentment des sòns orígens,

preferéncies e apiertença sociaq sigue

eú centre de graveat des politiçes

Çò q. mos pòtsignificarcomapaís

en miei dera omogeneüacion globau ei,

sens dubte, et^ m nc de qualitat
democratica des institucions qu'amare

et amiguisme e er oportunisme com rra

forma de profitar.th prís a favor d'uns

pogú çe survelhen es interèssi pdvas"

Mès tanben erarecerca dethbenesat

comun damb es naui valots dera
convivénça civic4 deü dewologament

sostenible e erz- participacion e

bransparenca ena ptesa de decisions, pòt
deüers^ na'tr^ forma de hà país.

Hèr país, pas desheir país. Aguesa
ei era nòsta aposta estrategica

era estrea

Vender h u mo
El estado de conservación de Era Bòrda de Lana de
Betren habla por sí solo en esta foto reciente. Hay
más eiemplos: las cuadras de la Casa-Museo

Joanchiquet, una ventana de la iglesia de SantJoan
de Arties, etc. La reforma de lugares de interés
degradados queda en nada si no se establece una
plan que los preserve a largo plazo.
El problema es que tenemos un Gobierno que
anuncia proyectos que luego se convierten en humo,
sobre todo cuando se aproximan elecciones. Recor-
demos el Parque Natural.
Ahora el Eiecutivo aranés vende más humo con el
instituto del suelo cuya creación ha parulizado
durante su mandato. Además, gqué ha hecho en
materia de vivienda social?/veüau



tèrna centrau
r BALANç DETH GOVèRN CATALAN EN ARAN T

Un pars
mès

T

soclaument
auançat

+GE num. 11, octobre 2006

Er Executiu de quèrres dera
Genemlitat aposte darament peth
progrès sociau d'Aran. Atau se

despren des actuacions qu'a hèt

e que son previstes de hèr per tot
eth país. En tansevolhe tres ans,

Aran a estat rceptor de politiqtra
sociaus plan importantes tath son

benestar qu'es nacionalistes
conservadors catalans non an
estat capables de desvolopar en
23 ansde govèrn.

Naui equipaments
ed ucatiu s
Eú Govèrn catalan a impolsat eta cteacion deú cen-

tre educatiu de naua bastissa CEIP Gatonz e era
renovacion der IES de Vielha e CEIP de Les. Era
invetsion en Aran e Naut Pirenèu en naú equipaments

educatius ascendís a mès de 13 milions d'èuros.

Cond icionament
d'infraestructu res
Es melhotes ena C-28 supòsen ua inversion de mès de

37 milions d'èuros. Era Genetahtat a impolsat eú
condicionament de Vielha a Estetti d'Aneu. Ath delà

s'a executat era melhom entre Gatòs e Salatdú per un
impòrt de 4 milions d'èuros e eú condicionament deú
tram de Betren per mès d'l milion d'èuros.

Eth nau pònt sus Garona en vilatge de Les.

Es òbrcs tà bastir era naua bastissa polivalenta en Vielha.

Era melhora dera sanitat
Eth Govèm invetís 1.230.000 d'èuros tà remodelat e

adequat es esffuctures assistenciaus perqué ena legis-

latuta passada es recorsi previsti sigueren insoficients.

Aú delà, eú Govèrn a concedit era Unitat Mobil de

tessonància magnetica.

Era oficialitat der aranés
en tota Catalonha
Eth Govèm caa)an a volut rcconeisher et aranés e eth nau

Esatut esablís era oficialiat der aranés en toa Caalonha

Creishement racionau
Aprovat eth Plan Terdtoúu de Naut Pirenèu e Atar\ era

Generaliat potenciarà eú creishement de Bossòsg Irs,
Es Bòtdes, Vilamòs, Vilac, Escunhar:, Casadlq Bausen e

Canejan.
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_Politica sociau rnón locau

A favor de
II'emanclpacro

dels JOves

Canejan, deth
desbrembe ath
reviscolament

I

Er alcalde Juan Cados
I-tastera s'a mostrat satisfrt
pes acnncions ç'era Gane-

ra/ntzt z amiat en Canejan,
vilatge qu'es Executius
convergents tant d'Aran
coma de Catzlonha an
deishat en abandon

.Eú Govèrn d'Aran
non mos aiude guairer,

rebrernbe un alcalde tesignar

Eth Govèm progressisa de

Catúonln a condicionat es

carretàes deta Val de Toran
(Porcingles, Eú Pradet e
SantJoan) damb ua inversion
de 400.000 èuros e a

teíotmzt eú campanau,
maugrat W'.ú C,onselh n'a
era competéncia-

Era donada >>
Juan Carlos lastera (Unitat dAran)Bi er alcal-
de deth vilatge de Quate LòcsPisos socials de lloguer a Vielha.

Una de les ptioriats per a
Unitat ddran pA) es

l'ernancipació dels joves del

país. UA considera que
l'Administració 

^r^rtesa"hauria de vetllar perquè els

joves d'Amn a:telin at pú
amb mesues com la, dela
contrucció d'habitatges
socials, com els que la
Generaliat ha consüurt a

Vielha i ks o com els çe

Bagergue té previstos de

construit arran de la cessió

de sòl per a aquesa frnalian
UA posa com a exemple
també els ajuts per als

univercitatis de l'Ak Pidneu

i Anrl <üïmpú del capiul
humà és bàsic pet a Ia
competitivitat d'un pds>,

condouen des del panir

Aran, un país... Depen tà qui
ETECCIONS ATH PARTAMENT DE CATATONHA

t SJirffïUsue 
ath Síndic d'Aran enquiath darrèr lòc coma tresau

p Unitat d'Aran e eth PSC placen a Paco Boya enes prumèri lòcs
dera candidatura socialista

Unitat d'Aran e eth PSC an

demostat uncòp mà qu'Amn
merite coma país auer
representacion en Padament

catzlan, ja qu'eú secretari
genetau d'Ud Paco Boy4 pòt
repetir coma dçuan

Totun, GU non zbaJhat
aguesta opotunitat ne de

manèn simboüca relgarrt en

daraèrlòc aú Síndic, çe serà

eú tresau suplent. En
decision se produsís tot just

despús qu'eth president de

Gq Artur IMas, visidsse eth

país. Eth candidat
nacionalisa catalan a fotmat
part des govètns que
convertiten Aran en ua

com rça mà de Caalonha Era candidatura deth PSC per Lhèida.
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pels catalans"

PSC

MONTILLA PRESIDENT

la Catalunya

I"Ningú no
farà més

cultura

'Teatre d'Ostiu' se consolida como
una política cultural de calidad

corrlttnrcaclon

Eth cap de Comunicacion
se desenten ara dnua carta
que publiquèc contra
Unitat d'Aran e 'Vediau'

El bailaor Rafael Amargo protagonizó 'Poeta en Nueva York'

En ua carta enviada ata

direccion de Wdiau (vett

secaon Etlt leoor acviu), eth

cap de Comunicacion deth

Govèrn d'Aran, Joan-
Ramon Colomines, s4ç de

desentener-se d'un tèxte
publicat per eth madeish

contra Unitat d'Aran QA) .
Vdiau.

Colomines seguís

utilizant era sua condicion de

president d'ua entitat

cultutau tà criticx ar

adversari poütic.

Eú cap de premsa de

Barrem acusà a UA e Vediaa

tatacx eta cultura deth gaís.

Era direccion li a contestat

rebrembant-ü qu'un còp

publicada era sua acusacioq

Vediax4 tanben a eú dret ara

repüca. Atau madeish, eta

direccion profite à demanar

excuses ath lector peth
cansament dera polemica

De nuevo ha sido un éxito.

I-a sçgunda edición de Teane

d'Gtia selaconsolidado con

una ofera cukural de calidad

de la que Lrzn andaba

necesitado. Gncias a la
iniciativa de un grupo de

ciudxlanos junto al impulso

decidido del Ayuntamiento

de Vielha, entre otros, los

ararreses pueden disfrutar
cada verano de especráculos

artísiticos reconocidos por la

cníca.
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El Gobierno aranés se
queda sin su principal
proyecto de legislatura
> La propuesta estrella del Síndic constituía un plan insolvente

y electoralista, según denuncia Unitat d'Aran

aran
AMPLIO RECHAZO AL PARQUE NATURAL DE BARRERA

p Barrera rechaza la ampliación del Parque Nacional de
Aigüestortes mientras los hoteleros la apoyan

Ruda como herencia
Sin proyecto político, el modelo de
Ruda, eqpeulativo y dariino parala
natvalez4se convierte en la herencia
que CDA dqla parael país, según ha
declarado Paco Boya El Gobierno

aranés ambién ha propuesto rechaz.ar

la ampliación del Parque Nacional de
Aigüestortes sin consultarlo con los
sectores implicados. EI C,rèrni

d'Ostalarid la ha apoyado.

E I Gobiemo aranés

t-J se ha quedado sin

su proyecto estrella, que
tanto ha pubüciado y que

tantos quebraderos de

cabeza ha provocado en

sectores como el de los
cazadores y .l de la

administración locaL

E).índicCaflos&afltràh^
tenido que úar al frnaI la

toalla porque su Plan de

Parque Natural se hz
tevelado insolvente y
electoralista, según recuerda

Unitat d'Aran. Insolvente,

porque no tenh en cuentala

financiación; y electoralist4

porque se presentó en

úsperas de elecciones. Una

cortina de humo que deja

vacío de proyectos solventes

al Ejecutivo convergente.

El dato >>
EISíndices miembro
de la Junta de
'Caçaires', colectivo
contrario a su Plan
de Parque Natural

Paco Boya amb la ministra de Medi Ambient, Cristina Naóona, negociant els ajuts pels atacs de l'ós,

Pel rellançament de la ramaderia
Unitat dAran ha proposat la rcüccio d'un Pla per rellançar h ramadeia. El projecte es

basa en un pacte enüe els pagesos, els consumidors, el sectof turístic i les administracions.
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entrerrista

>JOSé MONTILLA, CANDIDAT DEL PSC A LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

<Les pglítiques socials són
necessàries també a lAran>

Catalunya, en efecte, és

plural Ho és puquè existeix

la Vall d'Arrq i també per

mohs altres factors. LlArzn
és una aportació a Ia

diversitat i a la pluralitat de

Catalunya, com també ho
són les altres cukures amb

què tenim contacte.

Amb el nou Estatut
l'Aran ha obtingut un
reconeixement que no havia

tingut mai i s?ra reafirmat en

el seu autogovem i en la seva

especifi citat cultural.

Com veu el desenvo-
lupament de I'Aran?

Feia anys que I'Aran
necessitava una bona
planificació del territod Ara

això comença a ser una

rahtat" gràcies a[ govem de

Mzràgrü, Durant 23 arrys eI

govelïr de GU va ignorat les

necessitab de la Vall d'Arart
Per al PSC, el futur de

l'Arafl i el Pirineu passa per

l'equiübri entre la

preservació del seu entorn

natural i el desenvolupament

econòmic. El govern que

espero encapçalar després

del dia 1 de novembre tambe

tindrà molt clar que la

planificació territorial de

I'Aran i el Pirineu és

imprescindible per garanú
un progrés sostenible i
sostingut.

Quin és el seu proiecte
perl'Aran?
El noste projecte es basa

també a l'Aran en el

desenvolupament de

polítiques socials. Són

absolutament necessàries

pet acabar amb els

desequiübris entre zones amb

diferències socials molt
imporants a tot el territori.

El nostre concçte de jusúú
social és per a totaCatahxry4

sense excepcions. I-a ptova

és la invetsió que hem fet

aques6 tres anys en política

sociaf çe ja suposa més de

la meitat del pressupost de

la Generalitar Per a nosakres

són importants també,
especialment al Pirineu, les

polítiques de planificació
territorial.

I
Vediau

I
<Amb el nou Estatut, l'Aran s'ha

reafirmat en l'autogovernD


