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ARAN E ERA REFORMA DER ESTATUT

Er autogovèrn d'Aranlaguens de Catalonlra
Ua analisi sus era reconeishença deth país en redactat estatutari
peth Notari de Vediau

1. Aran ei un país. Ei eth país, Eú marc de referéncia (simboüc, politic, juridic) mès pròlèu. Aran ei ua comunautat
atrauessada per un jòc dïnterelacions qutarticule era complexitat deú sòn demos, lUa comunautat conscienta
dera sua personalitat istorica que vò proiectar de cap tath futur meiançant eú sòn autogovèrn, eú quau se base

ena autoregulacion des propri interèssi e en autocontròtle des propri recorsi, coma rebrembe tot soent eú
collèga Juan-José Iópez Burniol
notari de Barcelona. Un autogrvèrn

que coma quinscvolh autonclmia

presente grads de qualitat en Ararl
rnassa viaçs era dispombiütat de

mès estwments non s'a tradusit en

ua melhora dera govetnança.
Pr'amot qu'ei eü benestat dera sua

gent eth que determine eth progrès

d'unpaís.

2. Aguestn realitat d'Aran coma

pòble qu'a de besonh eth sòn

estatus ei acceptada pera mager part

des forces poütiques c dera societlt

cir.iu. E reconeishuda juridicarnent

per Estatut d'Autonomia de

Catalonha de 1979 e era l ri 16/

E;ra Apottacion aüt nau Estatut de
Catalonha afirme q'<cAraíl ei un país
non-catalaru>, hèt que merite quter
Estatut reformat manifèste qtt'<cAran ei
un país damb ua tealitat nacionau que
srassòcie liurament a Catalonha e se
constituís coma un territòri autonòm
damb un regim politicoadrninisuatiu
especiaur>. Segontes eú tèxte, Aran a
dtauer teconeishut <eú dret a arténher
es maximes còtes dautogovèmr> e eth

Eth Parlament de Catalonha (Fotú: Pnilnil1ütt)

damb Catalonho>. Segontes eth

tèxte,^l)eratAp0ttadon atb nau E slahrt

le Cat'aknha,<atqu'eú nau Estatut

contengue tin títol especific que

damb etlr nòm d'Estatut dArun
explicite es trets essenciaus d'4gresta

liura associacioru>. NIès enlà des

granes paraules, andús documents

coincidissen en remercar, entre uns

auti aspèctes, qu' er E slatat rcfonaat a

de rcconéishu" ditèctanent em e$ectfcitaí

dAnn epresenarde nnnàa in{abk etlt

sòn rcgnt espec.fc n@ançant ua segona bi.

3, Ara ben, aguestes demanes

çneralizades non irnpslissen avenir

qu'eth Dret non ei enta <<definio>,

senon enta atribú dres e imposar

grops qu'an representacion en Conselh,
aguesta aportacion des ajuntaments
considère qu'Araír <<non pòt èster
includit en cap division territoriau [...]
que non sigue era madeisha>, qutet
aranés a dtèster tanben oficiau en
Catalonha" qu'eú Sindic <<ei er ordinari
deú president dera Generalitat en
Arar> e qr/ eú Padament a d'aprovar
<ua segona lei de regim especiaur>.
VEDIAU
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1990. En aguest contèxtg era reforma der Estatut represente

era escadença enà eleval a rang esaruüLri era <sing-rleritat

prir.atiua> d'Arnr,, coma ülz eú document conserrsruit pes

grops qu'an representacion en Conselh Generau lve;lr l/ediau

num. 2]. Aguesti dies es ajuntaments an de ratificar (o non) un
aute tèxte que demane que <<damb aguest nau Estatut de

Catzrlonha s'estabüsque un pacte de üura associacion d'Aran

obligacions. Per trnt, Aran se la i jogue non tant en \reir
reconeishut formaument er hèt difercnciau en Estatr,rq coma

en veir fixat un posicionament juridic en matèria cle

competéncies e de finançament que hèsque efectiu er

autogovèm. E aço exigís as poütics aranesi, surtot as que

pòrten era gestion dera causa publica, un esfòrç enzr preser-vzr'

era dignitat dera sua foncion aú seruici deth ben comun.

t.l'llt,'r :r'':. r I ;,' l 1r"'.,',',:,1'ili

Conselh Generar4 <<era facr.rltat
exclusiua deú desplegament
reglamentari des leis deú Padament
en Araru>. Aú delà5 reclame qutera
Generalitat de Catalonha se relacione
en mès naut nivèu damb eú Conselh e

qutAran sigue ua circonscripcion
electorau <entà trigar un deputat aú
Padament qutaurà era representacion
deú pòble atanés>>. C,oma tanben
remèrque eú document consensrürt p€s
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PER UN DEBAT CONSTRUCTIU
eescriure el nou Estatut de Catalunya ha obert arreu del país un debaq de vegades apassionaq sobre els

futurs possibles que aquest nou Estatut ens pot deparar. I-lestatus de la llengua" larrlacrí amb la Unió

Europea, el tractament de la immigració o la pròpia ordenació territorial són aspectes nuclears daquestR
debat que el president de la Generaliat va voler elrunarcar en La reunió de Miravet.

Si volguéssim buscar una imatge il lustrativa del que auri

volem resoldre en llàmbit de la polític4 podríem fer-ho en

una mena de ffencaclosçes on el resultat final acaba llimant

les aspreses que al'ui caracteritzen l'encaix jurídic i
administratiu de Caalunya en el si de l'estat Espanyol i del

ínarc europeu. I en el si de Caaluny4 un teritori específic

com l'Arart amb les seves particularitas culturals i polítiçes.

-

Què farà Catalunya amb aquest
territori de cultura diferent?

Aquest és un debat que té, efectivameng la swa rèpüca en

clau atanesa. Una rèplica que confereix més interès i
complexitat al propi debag atès que ràpidament se'ns acut la

prçgunta què farà Catalunya amb aquest territori de llengua i
cultura diferent i tradició històrica de govem? Tot ens indica

çe dificilment l'Estatut de Catalunya podria obüdar aquesta

realitat singuJar que conviu a casa nostra i que fa té un regim

especial çe ü atorga el Padament I'any 1990. I- obiectiu, per

ang és çe allò çe I E statut de Sau va reconèixer tímidament

sigui avuipresent en el nou ordenament jurídic de Caalunya

amb ekeconeixementdela sevallengu4 dels seus drets seculars

i de les seves institucions pròpies.

ks forces polítiques araneses van consensuarun document

que recull aquests principis i la voluntat de l'Aran de no ser

indosa a la nova divisó territorial de Caaluny4 atenent la seva

tradició històrica i el principi d'autonomia que recull la seva

-

CiU va tardar deu anys en Portar
una llei que reconegués l'Aran

Llei de regim especial. Un document que ia és a mans del

president de Ia Generalitat i de Ja ponència çe avui redacta

lEstatur
Es evidentçe Catalunya dificilrnent és potnegar 

^ ^ccept2í
la seva pròpia diversitat Però la història ens ensenya que

Iieüdènci4 en polític4 no sempre és compartida Deu anys

va tardar el govem de CiU en portar una llei que reconegués

açestes reivindicacions històdques dels aranesos, i en aquests

anys, l'fuarq va ser indòs en el mapa comarcal de Catalunya"
passe tara plana següenta

Br error d'ua decision unilaterau
Eth Sindic presdincic d'UA e PRAG ena entrevista damb Maragall

VEDIAU

Darnb era perspectiva qu'autrege eú pas deú temps,

eravisita deú sindic d'Aran aú president Maragall s'ei

revelada imprudenta e unilaterau. Hè uns mesi, quan

s'enüevistèc damb PasquúMaragall tà liurar-le eú
document consensuat sus er Estatut e Aran, Carlos

a toti es larèn deú país. Ath deli cau

rebrembat qu'es ajuntaments an

encetat ara un debat plan important
tà presentar efa sua propòsta.

D'alavetz ençi qtun eú debat ei mès

daurit que jamès, era abséncia de dus

des tres grops efla efitrega deth quei
tanben eth sòn tèxte (encara non barrat

e que coexistís damb dus auti)
confirme er error d'ua decision que

mensprède es formes e eú consens,

tostemp imporanti.

Barrera prescindic d'Unitat d'Aran e

PRAQ dus des ües signants deth

tèxte. En Palú dera Generaliaq eth

President recebec, damb eú conselhèr

Joaquim Nadal a Baneua- Maragall se

comprometec a estudiar es demanes

çe recuelh eth tèxte. Aguesta entrevista

se produsic despús d'enviar un prumèr

document wa ponénin e quan era

propòsta entà qq'er Estatut que Ssque
dera reforma age un títol especific sus

Arart a encaradaurida ara participacion

Eth president
Mnragall estudiarà es

demanes deth
document acordat per

consens

dera societat Totun siguec eth madeish

Govèm aranés qui enúò eth document
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El Conselh quiere comprar la lavandería
Flisa para privatizarla
El Conselh Generau d'Ararr tiene previsto comprar
las naves que Flisa tiene en Miiaran para alquilar las

El Ejecutivo aranés anunció a bombo

y platillos el pro1.eç1s de hacet una

lavandera para discapacitados, pero lo
cierto es que durante todo este tiempo

)aplarta ha ido acumulando un déficit
inasumible. Las bases del concursq
aprobadas conelúnico apoyode CDA"

prevén un alquiler de sólo 1.000 euros

mensuales, una cantidad insuficiente

según las características de estas

in:stalaciones A falta de estudios técnicos

yeconómicos para saber sila lavandeia

es la mejor opción para garanizar
empleo al colectivo de discapacitados

instalaciones a una cornpafria privada que se hará
cargo de la gestión y explotación de la antigwa
lavandería de la Fundación ONCE.

de Ararq UA considera çe la fórmula

del Conselh no garanúa Ja continúdad
del complejo pues no resuelve la falta

de rendibilidad del negocio. UA pide

una comisión par4 entre otras cosas,

analizar cuáles son las necesidades de

los discapacitados del país, para saber si

una lavandería es el equipamiento ideal

para este colectivo $r si no lo es, para

buscar altemativas) y pra estudiar la

viabilidad económica del proceso de

pnvaizaaóryporque si el comp$o se

ha de pivatzar, la empresa pnvada
habrá de asumiruna función sociaL

ERAESTREA

Bon an!

2005,
síaeuropa
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PER UN DEBAT CONSTRUCTIU
ven deta plana anterior

Una fita històrica que avui per cert, resulta cl2rificadora quarq l'interès general. Catahnya haura de portar el seu Estanrt al

des de la Convetgència at nesa, es reclama un <<,A.ran no Congrés de diputas i necessita, com es va fer a Miraveg

català> i sostres estatutatis maximalistes que tenen poc a veure priorizar els aspectes financers mes que alguns simboüsmes

amb les actuacions del passat que, per imporants gue semblin, equivocaran el debar I això

Totselsposicionamentssónlegítimsitoteslesaspiracions no significa renunciar, sinó aplicar el sentit comú en favor

respectables, especialment en un moment traírscendent com d'administacions racionals çe donin resposu. als nous íeptes.

aquesq pero hi h4 en la conjuntura act.;zl-, a Espany4 a Per I'Aran, el primer pas és doar de contingut polític el

Caalunya i a Aran dos premisses que haurien de servir de debat esporàdic que cada dos mesos fa la seva màxima
full de ruta Der arlbar a bon oort i insdrució: el seson- reDensar el sentitr 

'| 

- 

'l
completar el trencaclosques sense ^ a d'aquestes institucions i fedes properes,, Ual renuncrar altraumatlsmes. La pflmeta. fenunclaf al - - _- :: ffanspafenB,llrgofosesperdonaf credrbllrtat

fonamentalisme com a doctrina i com fOnamgntaliSmg alesreivindicacions.

argumenLllasegonasaberqueenaquest COm a dOCtrina i En definitiva, és 7'hora del debat
procés de negociació, el que li convé a afgqment .onstructiu,deferunesforçpersortirdels
l'Aran, més çe llaftonta amb Cataluny4 és llocs comuns i de les veritats absolutes per

la seducció, ser el mirall en el qual laCatahnyaaatdreconegui trobar-nos al volant de I interès çneral dels ciutadans, açell
la seva pròpia ambició nacional. Soving però, la temptació queenshadepermeüeconcilia.rlesambicionsnacionalsdela

d'utilizar les reivindicacions per anfawzxla posició partidàia Catalunya diversa i el suport social els quals, com és sabug no
i treure rèdit polític del debat és molt aka i acaba negligint sempre van de la mà

Vediau. Redaccion e dessenh: Amadot Matqués Atés. Collabotadots: Eú Notari de Vediau, Francés Boya Alòs, Marcabrun.
http://www.unitatdaran.org. Tà quinsevolh suggeriment o se voletz publicar era vòsta opinion:

Corrèu elecronic: vediau@unitatdatan.org / Adreça: UNITAT D'ARAN. Moliètes, 2. I ncau 5. 25530 Vielha
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ARA CONTRA

El'conselley' Rafié y |oan Riu.

ERA COMUNA

Matcabrun

Fortnes,
Tlorrnes

Eü juç impote a Baqueira per

desaubedir era sentència que la

obligaue a tomar ua finca ocupada

illegaument.. Mentretant, pensi en

aquerò ç'ena Grècia classica ère

coneishut coma n òm os, era let deth

pòble. Eth respète ath nòmos

(convencions, formes e normes)

ei condicion indispensabla enta

exerú era virnrt e era exellénú
pubüques. Tàs romans, era sub-

mission araLet, expression dera

volentat generau, permet ua
mielhor conüuença.'Ioturl çan
era lei non regís dejà, se pòt hèr e
des.hèir sense atier a cap tipe de

procedimenq mès encara quan se

prescindís d'ua determinada idia

deú dreg era que le relacione damb

es intàessideth feble contraes deth

fòrt. Era consagracion dera

capacitat satrvadota deú mercat e

eú consegüent mensprètz ara

legalitat son es dògmes d'aguesti

tempsi estonants. En à,rnbit dera

politicaeradreu,ç'auiemantergut
es formes des der exercici dera

ipocresia, protagonize aguest
mensprètz. S'ei tornada <trans-

gressorD), revolucionàú corrta es

neonn,maueducada coma eú PP

Malurosament, Aran non ei ua

excepcion. Mès, aqúu dehòra" a

on eth movement resistent
subergés de tant en tang ací, isolat,

er aranés dèishe plòir (mielhor,
nheuar) tà recéber coma cau ath

burgés de torn. Mentretant, es

esquiúes arriben massiuamerq era

economia demore condamftrda

ara estacionohtat" es immobiliàies

accelèren era sua activitat
especulatiua. E Ruda... Saturn

devòre as sòns hilhs, maugrat

ç'aguesti non saben que neuissen

a son pú.

El gas natural que üene
Rafié anuncia que Aran tendrá acceso al cornbustible

IAU

El consellerde Trabaio e IndusttiarJosep Matia Rafié, ha anunciado en

üelha el acuetdo entre el departáínento del que es titulary Gas Natural
para llwat e[ gas a Atan. Con la gasificación del país, un 86 % de Ia

poblaciór5 mrás de 72[ personas, tendrá aceeso a este combustible.

La infraestructura de transporte y ConlaindusióndeAnn endPkde
gasificación comporta una inversión CasfraúdecaahryaelDepartamento

de 20 millones de euros y:o.llet,larl:áa de Ttabajo e Industria agjlizará los
cabo Gas Natural. Algunas de las trámites pan la obtención de

poblaciones gasificadas serán ks, permisos y attorvaitones para la

Bossòsg Vielha, Arties, Salardú y gasiftcación del país. Además la
Baqueira- Ia nueva inftaestructura Generalitat de Caalunya efectnrálas
uniáAfifl,yporendeCaaluny4con gestiones necesarias pan que la
Franci4dedondesaldráungasoduao compafría reciba la retribución
de 37 kilómetros çe conectará conla necesaria çe la normativa praré para

red fiancesa y que t:anscuniá pamlelo açellas inversiones que permiten la

al,io Garcnz gasificación de nuevas poblaciones.

EDITORIAU

L'ettergia necessàrda
Com ha assçgurat el conseller Rafré, Ia construcció del gasoducte permetrà elimrw
la dependència del transport de combustibles que presenta greus dificultats çan fa
mal temps i augmenta I activitar Açest proiecte esdevindrà un impuls important

per l'economia Draírcs4 en dotar-la d'un recurs energetic de què podran disfruw
les llars i els establiments turístics. A més façs\wàla consolidació del sector de Ia

indústria transformadora. Açest Pla ra ser subscrit e|1991. i des de llavors s'han

afegit diversos municipis. Ara Vielha acull I'acord que afetz l'Aran. En aquest

sentig les crítiques <<departio>çe ha rebut el conselleres dilueixen enl'anecdotari de

rebeçeries govemamentals a çè ja ens tenen acosurru-ts.
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