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-ARAN ELECCIONS 2B_N

> Eïh Presidenl {lontillq encorne
erq opclon mès _seguro enïò
desplegqr er outogovern e
gorànïii es politiques sociqus
CiU represente ero incerteso sòcioeconomico e ero

oventuro indePendenïisto

Es eleccions autonomiques deth 28 de noveme son força deci-

sives entà Aran, pr'amor qu'eth país se jògue eth futur entre era

opcion que represente CiU, que s'a apuntat ar independentisme

e a dubèrt era pòrta as privatizacions des servicis publics, o

era qu'encarne eth President Montilla, qu'ei era garantia entà

desplegar er autogovèrn d'Aran, desvolopar era Lei der aranés,

promoiguda peth son Govèrn, e assegurar er hilat de proteccion

sociau entà hèr front as dificultats economiques.

Contra era crisi, eth President Montilla vò mès justícia sociau'

Contra era division, era sua aposta ei mès dialòg. Contra er

independentisme, cau mès Aran e mès Estatut. Eth sobiranisme

d'Artur Mas pòt diluir era singularitat dera Val d'Aran, atau coma

demostre era practica des govèrns deth nacionalisme catalan:

bloqueg dera Lei d'Aran pendent dètz ans e inclusion d'Aran en

mapa comarcau de Catalonha coma ua comarca mès.

Condidots oronesi eno listo deth PSC

Ne Catalonha ne Aran non poden tornar entà darrèr. Ara cau

campar tath futur entà garantir eth progrès entà toti e totes,

damb mès igualtat d'oportunitats, naues formes de desvolopa-

ment economic e mès equilibri territoriau. Sonque es socialistes

entestadi peth President Montilla e, en Lleida, peth conselhèr

Joaquim Llena, acompanhat de dus aranesi, Amador Marqués e

Maria Verges, son garantia de progrès e garantia entà Aran'

Qué oufrís CiU enlò Aron?

Qué oufrís elh Presidenl Montillq entò
Arqn?

numerò l-7

www.unliotdoron.orglvediou
vediou@unitotdoron.org
Direcc on: A""uro Colbe'o
Telefon: 973 642 393

AdreÇo: lYoliéres, 2 Locou 5

25530 Vrelho
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Eth President Montillo, eno inougurocion derq nouo residéncio
ossistido promoigudo peth Conselh Generou domb ero
colloborocion dero Generolitot.
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>El PSC, el único que cree en Aron
CiU opto por condidoïos ojenos o los ospirociones oronesos
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El PSC es el único partido que cree en
Aran. Así se desprende de la candidatu-
ra electoral por Lleida, que incorpora a

dos miembros de Unitat dAran, Amador
Marqués y Maria Vergés. Ambos toman
el relevo del síndic d'Aran, Frances Boya,
que a partir de ahora refuerza su com-
promiso con Aran. Además, encabeza la

lista el conseller de Agricultura y militante
de UA,.Joaquim Llena, acompaóado de
Agnès Pardell y Monica Lafuente, muy
conocedoras de la realidad aranesa.
Por el contrario, CiU no presenta a ningún
candidato aranés en ningún puesto des-
tacado de su lista, y ha optado por situar
como cabeza de lista al alcalde de la Seu

d'Urgell y claro defensor de la veguería
del Pirineo, con Aran incluido. Sin em-
bargo, el Valle ha quedado fuera de esta
organización a través de un pacto entre
el President Montilla y el Síndic Boya,
por el cual se refuerza la singularidad de
Aran, que asumirá las competencias de la
veguería.
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ELECCICNS 2B-N

)Mqi com qrq s'ho inverlit lonl q"lo Voll
El Govern del president Montillo ho invertit com moi obons s'hovio fet ols nostres pobles i òmbits sociols i

econòmics: 1) milloront els espois públics (corrers, ploces, etc.) de codo poble; 2) reformont equipoments
vitols com les escoles i I'lnstitut d'Aron; 3) odequont omb nous serveis l'Espitou Vol d'Aron; 4) promovent
hobitotges protegits; i5) milloront les nostres correteres, com lo C-28 i, en conveniomb el Conselh Generou

els occessos ols pobles.

S'ho triplicot lo inversió en cqrreleres

El Govern del President Montilla ha

triplicat la inversió pública per millorar
les carreteres locals de lAran. Hem passat
dels 450.000 euros que destinaven els
governs de CiU als 1,4 milions d'euros
a l'any que dedica ara el Govern del
President Montilla, a través d'un acord
amb el Conselh Generau d'Aran. Aquest
esforç inversor permet que durant dos
anys es millorin els accessos a 15 pobles
de la Val.

Un altre exemple és la reforma de la C-28

entre Salardú i Baquèira, que està essent
ara una realitat després d'anys i panys

d'espera i reivindicacions per millorar
l'accés a la pista d'esquí. Es ara, amb un
Govern presidit per un socialista, que
s'està duent a terme aquesta obra tan
estratègica per al país.

"El Govern de Montilla destina
1,4 milions d'euros, CiU només

450.000 euros"

S'hqn construïï 4ó hqbitotges sociqls; qmb CiU només 8

El Govern del President Montilla ha
promogut 14 nous habitatges protegits
de lloguer amb opció a compra i 20 més
de lloguer per a joves. En aquest mandat,
sumen 34 en total, que hauran suposat
una inversió de gairebé 2 milions d'euros.

Des de 2004, s'han programat a la Val

d Aran 3 promocions d'habitatges que
sumen un total de 46 habitatges amb pro-
tecció oficial, una fita mai vista a lAran,
ja que en els 10 últims anys de governs

de CiU només se'n van fer 8. Aquesta
comparativa dóna una perspectiva real

del compromís dels socialistes amb les
polítiques que garanteixen la igualtat
d'oportunitats.

"La comparativa dóna una
perspectiva real del comPro-
mís dels socialistes amb les

polítiques que garanteixen la

ig ua ltat d'oportunitats"

-ARAN
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>20 FETS DEt PRESIDENT MONTIILA:
Els fets del President Montillo ovolen elseu projecte per seguirfent de I'Aron un poís més pròsper, equilibrot i

millor preporot per olfuiur.

I trrtilloro de lo C - 28 enïre Solordú 8 Construccio de depurodores i l4 Nou poloi d'Espòrts o lo copitol
i Boquèiro: 4,3 milions d'euros. collectors o Arròs iAubèrt: I milió oroneso: 45O.OOO euros.

d'euros.
2 Construcció Escolo Gorono de
Vielho: ó,5 milions d'euros.

3 Adequoció Espitou Vold'Aron
4,7 milions d'euros.

4 Ampliocio ireformo de I'lnstitut
d'Aron: 3,5 milions d'euros.

5 noOitotges protegiis o Vielho
(Eth Solon): l,B milions d'euros.

6 Nou enllumenot públic o Es

Bòrdes: 200.000 euros.

7 Condicionomenï corretero C-28
entre Vielho - Betren: l,l milions
d'euros.

9 trr1ittoro dels comins d'occés o
Eih Tu iCompespin (Conejon):
ól 1.00 euros.

l0 Uittoro de lo pisto de Porlet o
Les: 5ó0.000 euros.

I I trrlittoro de lo corretero de
Vilomòs o Arres io Bossòsï:550.000
euros.

'12 Reformo i rehobilitoció de
I' ojuntoment d'Arties: 200.000 euros.

l3 neformo del Posseg dero
Libertot i milloro del cenïre urbò de
Vielho: més de 450.000 euros.

l5 Reformo del Cine de Vielho
450.000 euros.

l6 Urbonitzoció del correr Sonto
Creu (Cooperotivo) de Solordú:
440.000 euros.

l7 Construcció d'un nou Poni o
Bossòst: 280.000 euros.

l8 nOequoció de I'Escolo de
Formoció d'Adults: 50.000 euros.

l9 Uittoro del cementiride Vielho
100.000 euros.

20 Conveniomb elConselh per
milloror les correteres locols:3
milions d'euros.
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-ARAN ELECCIONS 2B-N

)pnOPOSTES DE FUTUR

Eth PSC se compromet a actualizar era Lei

de regim especific dera Val d'Aran e des-
plegar era Lei der occitan, aranés en Aran,
ena pròplèu legislatura, segontes recuelh
eth Programa Electorau entàs pròplèu
eleccions autonomiques. Eth candidat
d'UA, Amador Marqués, a destacat "era

aposta clara e fèrma des socialistes cata-
lans per mielhorar er autogovèrn aranés

e garantir eth desvolopament deth marc
juridic dera nòsta lengua propria".
"Eth PSC hè sues es propostes d'Unitat
dAran, d'acòrd damb es aspiracions deth
pòble aranés e eth son estatus singular la-
guens de Catalonha", segontes Marqués.

Es sociolistes se compromelen o ocluolizor erq lei
d'Aron e desplegor dro Lei der oronés

) fs Propostes deth PSC ento Aron (extretes deth Progromo Electorou)

Et FUTUR DE CATALUNYA: UN PROJECTE DE SOCIETAT IDE PAíS

I. L'ESTATUT I L'AMBICIO NACIONAL DE CATALUNYA

Desplegarem íntegrament l'Estatut, des del Govern i del Par-

lament de Catalunya, tant en matèria de drets, d'institucions,
inclosa l'actualització del règim especial de la Vall d'Aran, com en

exercici de les noves competències, fent progressar el país.

2. TREBALLAR PER LA IGUALTAT DE CONEIXEMENT I US

DE LES LLENGüES OFICIALS

Garantirem el desplegament i les possibilitats de la Llei de

l'occità, aranès a Aran, recentment aprovada pel Parlament i

impulsada pel Govern de la Generalitat i el Conselh Generau

dAran.
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)L'oBRA REALITZADA AVALA EL PRoJECTE SoCIALISTA
Monlillo, el president que ho fet més o fqvor d'Aron
El condidot del PSC ''ho estot clou per oprovor lo llei de I'oronès i reforçor lo singuloritot d'Aron o lo llei de
vegueries". segons els síndic

El síndic dAran i secretari general d'Unitat
dAran, Francés Boya, ha assegurat que ,,el

President Montilla ha estat clau per
aprobar la Llei de l'aranès i reconèixer i

reforçar la singularitat de la Val d Aran a
la llei de vegueries". Boya ha convidat als
militants i simpatitzants a "anar amb el
cap ben alt" per la bona obra de govern
i el projecte dels socialistes a favor de la
Val. El síndic a fet aquestes declaracions
a l'acte de presentació dels candidats
d'UA a les eleccíons autonòmiques, que
ha tingut lloc a Vielha amb la participació
dAgnès Pardell i Mònica Lafuente, núme-
ro 2 i 3 de la llista, respectivament.

"La conjunció entre un President socialis-
ta i un Síndic d'UA ha estat més profitosa
per a Aran", en comparació amb els temps
en que el síndic i el president compartien
adscripció convergent, segons Boya.
El candidat d'UA, Amador Marqués, ha
subratllat que "el president Montilla és
el president que ha fet més per lAran
en una legislatura, com ho demostren
l'aprovació de la Llei de l'aranès, l'inici
del tràmit per reformar la Llei dAran i el
reforç de la Val a la llei territorial".

Amador Marqués ha afirmat que "la can-
didatura del PSC per Lleida és la més ara-
nesa i la més sensible amb les aspiracions
del poble aranès". De fet, està formada
per 4 militants d'UA, començant pel seu
líder, Joaquim Llena, i per persones que
coneixen molt bé la Val.

Maria Vergés, també candidata per UA, ha
declarat que "si fem una comparativa en-
tre governs socialistes i convergents, no hi
ha color, a favor de l'opció que representa
el President Montilla". Tant Pardell com
Lafuente han insistit en la "claredat del
projecte socialista per garantir la xarxa
de protecció social als ciutadans que en
aquests temps de crisi ho passen mala-
ment, davant la incertesa que representa
CiU". "Nosaltres no som independentistes
ni de dretes", a precisat Pardell.
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PIN ON
)Trenlo qns domb tu

ARTURO CALBETO, PRESIDENT D'UNITAT D'ARAN, E FRANCES X. BOYA, SECRETARI GENERAU D'UNITAT D'ARAN

€

Hè dejà trenta ans. Ere eth 2 de hereuèr
de 1980 quan se signèc en Vilassar de
Mar era escriptura fondacionau d'Unitat
dAran, e ja en seteme, artenhèrem era
sua inscripcion en registre de partits
politics deth ministèri der lnterior. Encara
son vigentes es linhes programatiques
qu'eth partit publiquèc tan lèu comencèc
a caminar. Encara mos pòden servir entà
mesurar eth nòste grad actuau de fidelitat
as madeishes.

Unitat dAran a volut tostemp "arténher
entà Aran era maxima autonomia possibla
entà mantier e assolidar era nòsta identi-
tat de pòble". "Recuperar es institucions
de govèrn" qu'a estat er objectiu primor-
diau deth partit d'ençà deth sòn naishe-
ment. Tanben auem volut "trabalhar pera
normalizacion der aranés e prebotjar era
personalitat culturau dAran".

"UA a volut tostemp arténher
entà Aran era maxima autono-

mia possibla"

Unitat dAran se caracterize sustot pera
sua defensa entà "apropar es béns
sociaus, eth trabalh, era educacion,
era sanitat e ua casa digna entà toti es
abitants dAran", atau coma entà "establir
un creishement ordenat e racionau, en
tot corregir es desequilibris sectoriaus
e territoriaus". Ara fin, se tracte de "hèr
dAran ua tèrra dubèrta e integradora de
toti aqueri que aciu viuen e trabalhen".
Coma se pòt comprovar, aguesti principis
fondacionaus son deth tot vigents entà

bastir era societat auançada que toti e
totes volem.

Unitat dAran a estat e ei un partit dubèrt
a toti, que priorize es persones e es
inquietuds de cada un des ciutadans. Em
un partit optimista, que pense qu'un futur
mielhor ei tostemp possible. En aguesti
trenta ans de vida, UA a aufrit ara societat
aranesa aunestedat provada ath servici
deth poble damb capacitat de gestion
quan es ciutadans mos an balhat confi-
dança.

"Em un partit dubèrt a toti, que
priorize es persones e es inquie-

tuds des ciutadans"

Toti es partits diden que vòlen èster ath
servici deth pòble. Unitat dAran tanben
ac afirme. Mès nosati volem anar fòrça
mès enlà: volem cambiar es causes. volem
bastir un Aran mès just, mès equilibrat, en
tot cercar eth maximom consens possi-
ble qu'afavorisque era permanéncia des
transformacions sociaus emprenudes.

Unitat dAran artenh es trenta ans damb
plan bona salut politica. UA entèste era
sindicatura dAran e eth govèrn deth
Conselh Generau dAran, ei era prumèra
fòrça politica en Vielha - Mijaran, govèrne
en Bossòst, Les e Canejan e enes pedanies
de Casau, Unha, Bagergue, Arròs e Vila,
Aubèrt e Betlan (en tot compdar Mont e
Montcorbau), e represente as aranesi ena
Deputacion de Lleida e en Parlament de
Catalonha.

Quan tot açò passe, pensam qu'eth país
non serie tot çò qu'ei se Unitat dAran non
auesse estat present ena vida publica des
aranesi. Era democràcia non aurie superat
cèrti vicis eretats de d'auti tempsi e es
nòstes institucions d'autogovèrn serien,
possiblament, en un estat embrionari.

Per aquerò volem reivindicar un còp mès
era nobla e nauta foncion des partits
politics e des persones que les represen-
ten, sustot des qu'exercissen cargues de
responsabilitat publica, quan aguesta res-
ponsabilitat ei exercida damb aunestedat,
renóncia e sacrifici dera pròpria vida per-
sonau e aufrida en autar deth ben comun.
Cau maufidar-se d'aqueri que mauparlen
dera politica e es politics en generau. Tot
soent, darrèr d'aguestes critiques gene-
ralistes s'i amaguen interèssi personaus e
posicions egoistes e insolidàries.

"Volem bastir un Aran mès just
e equilibrat, e favorir era per-

manéncia des transformacions

En tot arregrair era fidelitat e era entre-
ga des militants e es cargues directius
que mos an precedit, demoram qu'es
generacions que vien poguen hestejar
es proplèu ans ath servici deth pòble e
entà seguir hènt d'UA un partit dubèrt
e transversau que sap acuélher totes es
sensibilitats identitàries e es procedéncies
sociaus a favor dera fòrça dera unitat deth
pòble aranés.

8 Vediou . www.uniïotdorcn.org
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ACTUALITAT
)ncte de celebrocion des 30 ons d'UA

Froncés Boyo orreforlís eth sòn compromís domb Aron e reitère ero
volentot de servir oth poís como sindic

Eth sindic dAran e secretari generau
d'Unitat dAran, Francés Boya, a arrefortit
eth sòn compromís damb era Val dAran
e, atau coma a anonciat dejà en diuèrses
ocasions, a reiterat era sua volentat de
dedicar-se de forma exclusiva ara sindica-
tura dAran.
Eth sindic a hèt un balanç plan satis-
factòri deth sòn servici a Aran coma
deputat en Parlament, perque, pendent
aguesti tres ans de compatibilitat d'andús
cargues, shn podut arténher mielhores
substanciaus entath desplegament der
autogovèrn.

Francés Boya, que non se presente entàs
eleccions autonomiques, considère que
"a arribat eth moment de dar pas as joeni
d'Unitat dAran entà que representen
damb dignitat es aspiracions deth país
en Parlament de Catalonha". Eth sindic a

hèt aguest anonci en marc dera hèsta des
30 ans d'Unitat d Aran, en un acte fòrça
participatiu qu'a agut lòc en Passeg dera
Libertat de Vielha. Mès de 150 persones
s'an amassat entà hestejar er aniversari
deth partit e aumentajar as militants que
se presentèren enes prumères eleccions
democratiques de 1979.

Eth conselhèr dAgricultura e candidat
deth PSC per Lleida entàs eleccions auto-
nomiques, Joaquim Llena, qu'ei tanben
militant d'UA, a acompanhat as aranesi
congregadi ena hèsta d'UA e assegurat
qu eth partit "ei un exemple per auer
sabut deféner, en aguesti trenta ans, ua
identitat aranesa dubèrta e compatibla
damb era reivindicacion d'ua societat
mès justa e equilibrada sociaument".
Er acte a compdat damb es intervencíons
deth president d'UA, Arturo Calbetó, e
eth secretari generau entre 1980 e20O4,
Emilio Medan.

)trrtos recursos en sonidod, tronsporte y culturo
Conselh y Generolilqt refuerzon el oulogobierno

La Comisión Generalitat - Conselh
Generau ha aprobado los acuerdos que
permiten conseguir 2,1 millones de euros
para mejorar el transporte público, la cul-
tura y la sanidad. Entre otras inversiones,
el Conselh recibirá de la Generalitat una
subvención de 180.000 euros en materia
de transporte público interno. También

se aprobó un convenio de 150.000 euros
para fi nanciar acciones culturales.
El Departamento de Salud aporta
470.000 euros para poner en marcha
la unidad sociosanitaria de la nueva
residencia de Sant Antòni, impulsada por
el Gobierno de UA en el Conselh, con la
colaboración del ejecutivo del President

Montilla. También se destinarán 250.000
euros a nuevas inversiones sanitarias.
"Estos acuerdos aumentan los recursos
de las competencias y permiten mejorar
las prestaciones de los servicios que ges-
tiona el Conselh en favor del bienestar
de las personas", según declaró el síndic
Francés Boya.

www.unitcldoron.org . Vediou 9



ACTUALITAT
) Remodeloció imporionl de I'lnstitut

El conseller Morogoll visito el nou
equipoment

El conseller d'Educació, Ernest Maragall,
ha visitat recentment l'lnstitut dAran.
Aquest centre ha patit la seva primera
gran remodelació i ampliació des que fou
creat.
El Govern del President Montilla ha pro-
mogut les obres que han inclòs la reforma
integral, la més important de les desenvo-
lupades fins ara.
En total, el Govern ha invertit 3.560.600
euros per modernitzar y actualitzar
l'equipament, que havia quedat molt
envellit.

Eth conselhèr dAgricultura, Joaquim
Llena; eth sindic dAran, Francés Boya; er
alcalde de Bossost, Paco R. Miranda; e eth
vicepresident dera Deputacion, Joan Riu;

an inaugurat eth nau pont sus er arriu
Garona deth poble de Bossòst.
Aguesta òbra a agut ua inversion totau
de 700.000 èuros, finançadi peth Con-
selh Generau d'Aran, era Deputacion de

Lleida, er Ajuntament e eth Departament
de Politica Territoriau e Obres Publiques
dera Generalitat, qu'a aportat 280.000
èuros.
Joaquim Llena a destacat "er esfòrç
compartit entre es quate administracions
entà amiar a tèrme aguesta òbra plan
importanta entath municipi", e a ahiscat
a "bastir naui pònts comerciaus, econo-

mics, sociaus qu'asseguren eth progrès
locau".

Eth nau pònt, qu'a 32 mètres de longada
e 11 mètres d'amplada, "apòrte comodi-
tat e seguretat as usatgèrs e ua mielhora
substanciau dera comunicacion entre an-
dús costats der arriu", segontes er alcalde
Paco R. Miranda.

)Un nou pònt entò Bossòst
Generolitot, Conselh, Deputocion e Ajuntoment somen esforci o fovor dero nouo infroestrucfuro

l-O V"dio, . wv/w..r i,tri-i,-.;rut .,rr!l

Era Generalitat e eth Conselh
an arribat a un compromís entà
adequar e reformar era bastissa

adjunha ara residéncia de léser de
Les e convertir-la ena naua Escòla

d'Ostalaria dera Val dAran. Aguest
acòrd, qu'implique era cession des
espacis qu'apertien ath Departa-
ment de Trabalh, permeterà amiar
entà dauant es reformes de besonh
entà mielhorar es espacis e es servi-
cis dera Escòla.



> Nqu conol de TV en oronés per inlernel
Es govèrns cotolon e oronés possen ero prumèro plotoformo oudiovisuou eno lenguo d'Aron

Eth sindic d'Aran, Francés Boya; eth
conselhèr de Cultura e Mieis de Comu-
nicacion dera Generalitat, Joan Manuel
Tresserras; e eth president dera Corpo-
racion Catalana de Mieis Audiovisuaus
(CCMA), Enric Marin; an signat un convèni
de collaboracion entà crear eth prumèr
canal de television en aranés per internet.

Er acte a servit entà hèr era presenta-
cion deth canal Hèm TV, ara en pròves.
Aguesta plataforma serà gestionada peth
Conselh Generau e eth Departament de
Cultura e Mieis de Comunicacion con-
tribusirà ath finançament deth projècte
damb ua aportacion totau de 300.000
èuros en tres ans.

El Gobierno del Conselh Generau ha ini-
ciado una profunda remodelación de la
estructura del Servici Aranés deth Benès-
ter e era Salut para dar un nuevo impulso
a la mejora de la atención asistencial y a
la eficacia de la gestión sanitaria en el día
a día.

La directora asistencial del centro asume
también la dirección ejecutiva del 5ABS.

Morino Gelivisite ero nouo residénciol

Era conselhèra de Salut dera Generalitat
de Catalonha, Marina Geli, a dat eth sòn
supòrt ath Plan foncionau entà reformar
e ampliar er Espitau Val dAran. Aguest
Plan prevé reformar 3.000 mètres qua-
rrats des 4.000 m2 damb es que compde
er Espitau.
Ath delà, eth centre s'ampliarie a 3.700
m2 mès, en tot duplicar lèu era sua
capacitat.

Aguest hèt supòse qu'eth centre crèishe
damb naui espacis, coma un nau servici
d'urgéncies, un nau blòc quirurgic e obs-
tetric e ua naua unitat d'espitalizacion.
Era actuacion permeterà duplicar
tanben es consultes extèrnes e crear
gabinets de diagnostic e tractament.

Marina Geli a visitat es naues dependén-
cies dera residéncia geriatrica de Sant
Antòni, amiada a tèrme peth Conselh
Generau dAran damb ua inversion de
2,2 milions d'èuros.
Era residéncia siguec inaugurada eth
passat mes de març peth president dera
Generalitat, José Montilla.

De este modo, una sola persona se hace
cargo tanto de la dirección ejecutiva
como de la dirección asistencial. Además,
se suprimen seis coordinaciones por una
adjunta a la Dirección Médica y otra para
lnfermería.
Se reducen las funciones y los costes de
dirección y planificación y se refuerzan
las tareas ejecutivas, al tiempo que se

distribuyen estas funciones entre profe-

coi'.'h üi eú.* dre

sionales que ya ejercen su actividad en el
ámbito de la sanidad aranesa.
Con estos cambios, el Conselh ha podido
reducir en un77 0/o el coste de la estruc-
tura directiva de salud, de forma que
se ahorrará 230.000 euros. El Gobier-
no aranés ha acabado también con la
política de contratos blindados, como el
que tenía el anterior director médico del
hospital, propuesto por CDA.

Gonsel u d'Arar

)Cqmbios en lo sonidod
ElConselh reduce el coste de lo estructuro directivo y do un nuevo impulso o lo mejoro de lo otención osistenciol

)Compromís entò reformor er Espilou
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Eth PSC eier unic porlit qu'o
incorporol enes sues lisles o dus
condidqls oronesi...
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Amador,
Ei vertat. Eth PSC torne a apostar pera Val

dAran, dempús dera peada imborrabla qu'a
' deishat eth sindic Francés Boya en Parlament

Aguest hèt demostre eth compromís deth
President Montilla damb eth nòste autogo-

' vèrn e era nòsta singularitat. I a d'auti partits
-'r que semble que non cren en Aran.
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Como ofronlolz oguesto etopo?
/ I

Maria.
Damb força illusion e fòrça propòstes entà
hèr ara societat aranesa. Mos avale era fòrça
des hèts, perque es govèrns lideradi per
Maragall e Montilla an invertit en país coma
jamès s'auie hèt abantes. Sonque cau veir
coma se van mielhorant es escòles, es carrèrs,

es carretères, es viuendes sociaus...

,ly

F#

E en qué se bose elh vòsle
projècte?

Maria.
Cau seguir eth camin encetat entà superar
era crisi damb mès justícia sociau e gene-
rar lòcs de trabalh damb naues formes de
progrès, mès innovadores. Non mos podem
perméter eth luxe d'anar entà darrèr, en tot
pèrder drets sociaus o daurint era pòrta a

privatizacions de servicis publics essenciaus,

coma semble que propòsen partits coma CiU
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Per qué credetz que cou votor oth
PSC?
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Amador.
Er equip que lidère Quim Llena ei eth mès
plurau, eth que mielhor represente ath terri-
tòri e, sustot, eth qu'a mès sensibilitat damb
Aran. Pensatz qu'en aguest equip èm 2 arane-
si e 4 militants d'Unitat d'Aran. Ath delà, mos
presentam damb es propòstes mès clares

entà desplegar era lei der aranés e apregon-
dir er autogovèrn a favor deth benèster des
persones, perque totes an d'auer es madeis-
hes oportunitats.

Unitat d'Aran
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