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Eth Conselh dedique goo.ooo èuros
tàs sòns cargues de confidança
Unitat dAran afirme qu'es despenes deth Govèm son desproporcionades

Eth Conselh Generau d'Aran dedique apruprètz
900.000 èuros eítata remuneracion des sòns cargues
de confidança. Atau se despren des pressupòsti
justificacions en declaracions

e nòtes publiques. Entà Unitat

d'Aran (JA), <eú ptoblèma

deth Conselh non ei auer un
bon planificador o un bon
director executiu entzra
sanitat 

^rar.esa 
que pogue

crubar mès de 100.000 èuros

^r ^n>>. 
Eú problèma ei qu'

<es sòus e es caígues s'agen

duplicat en diuèrsi àmbits deú
Govèm, multiplicant, per tang

es despenes qu'ara son
desproporcionades peth
volum de gestion pressu-
postaria deth Conselb>.

Er Espitau Val d'Aran, plaçat en Vielha. / G, A

aprovadi per CDA entà enguan. Quan aguest hèt a
transcendit ara opinion publica, sonque alavetz, eth
sindic d'Aran, Carlos Battera, a responut damb

Meírtíetant, er atrau de

ginecologia der espitau de

Vielha ei mancat de personau

e entre es usuaris 1 a era

percepcion de pèra de qualitat

ena atencion de quaqui
d'aguestiairaus de sanitat. Dus
grrecòlegs an deishat dejà eth

centre e ara uns auti
professionaus an manifestat

era sua intencion d'abandonar-

le, UA pense qug maugrat es

conjuntures personaus, datrèr

d'aguestes decisions i a un cèrt

malestar entre es madeishi
mèçs. vEDTAU

Era Generalitat impolse un plan de capitalizacion des espitaus de montanha
Aran, Puigcerdà, Tremp e la Seu d'Ur- | economiques tà mielhorar era quaütat | -edi.",rs. En cas d'Aran, era inversion
gell receben importantes aportacions I des sons espitaus e des equipaments I serà d'1,7 milions d'èuros en sies ans.

ANALISI

ErH NorARr DE vEDrau Er crute debgt
<Ara ei eth temps de replantejar eth tipe de govèm que s'a desvolopat en país"

l. *a òc qutei atibadaera unanimitat despús dtuns
mesi de debat intens. Toti es gops politics representaü
en Conselh Genetau teclamen qu'er Estatut que gesque
dera teforma a de reconéisher taú país <<eú dret a
arténher es maximes còtes dtautogovèrru> e eú çacte
de liura union d'Aran damb Catalonhar>,

2. Ues ara òc ei tanben eú temps de replanteiar eú
tipe de govèrn que sta desvolopat en Aran, a on eú
Conselh, mensptedant es sòns origens e sentit, s'ei
tornat ena practica un macoaiuntaínent eta acffitat
deú quau ei diffcil de controtlar. Era pregunta ges

soleta: ;Coma se compatibilizen es reivindicacions de
passe tata plana següenta
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OPINION

ELS SER\IEIS PúBLICS AL PIRINEU

E

FRANCESC X. BOYA

n aquestes ultimes setmanes, el Govern de
la Generalitat ens ha donat dues bones notí-

cies als pirinencs. Lamés recent, eltraspàs deltren
de la Pobla a la Generahtatper part del Govern de

I'Estaq superant una situació de molts anys d'agonia
dtaquesta via, que semblava condemnada al
desmantellament. La segona" la connexió de la xatxa
de gas ftancesa amb ltAran.

Són dues notícies esperades, tant pel

seu contingut en les millores que

suposaían en aquests serveis -de què

tot seguit en padaré- com pel seu

simbolisme. Efectivament, aquest

govern demostra que voi fer possible

l'equitat dels ciutadans davant els

serveis pírblics, visquin on visquin.

La Generalitat demostra
que vol l'equitat dels
ciutadans

Transport i energia són dos dels

elements fonamentals pet garantir
aquesta equitat i \a igualtat
d'oportunitats en el desenvolupament.

Per aquesta raó, els anuncis fets

aquets últims dies de L'any 2004
marquen un abans i un després al

Pirineu. Nl'atreveixo a dir que podem
superar eis temps de la resignació,

aquells en els quals I'argument del
(sou pocs), <alrò no és rentable>, ens

feiarctornar sempre al punt de partida

fatahsta que posava plom a les ales

de qualsevol ptojecte de les nostres

contrades. Aquest govern ha encetat

una alfta etapa que, lògicament,
haurem de valorat passat un temps

prudencial. Però -insisteixo-, aquestes

dues mesures i algunes altres
relacionades amb les noves tecnologies

i les inversions en carreteres són, sens

dubte, un canvi important.
El conveni signat pei Govern de

la Generalitat i Gas Natural, que

preveu en els propers tfes anys ufla

inversió de divuit milions d'euros,
obre, per lavta atanesa, la possibilitat
de gasificar una part important del

Prrineu que quedava fora dels plans

de gasificació de Catalun)/a per raons

de distància amb els gasoductes
catalans. El gas obrirà noves
oportunitats industrials i una
diversificació de l'energia, que fins ara

efa depenent en exclusiva de

l'electricitat i dels condicionants del

tlansport pe r càrretera Per al gas, amb

els riscos que això compoïta en

matèria de seguretat i de tegularitat

dei servei en els mesos d'hivern amb

climatoiogia adversa.

Respecte del traspàs del uen de la

Pobla, és evident que aquest, que fou

El gas natural obrfuà
noves oportunitats
industrials

un dels projectes somiats pels

pirinencs de les primeries del segle

XX, ha üscut una llarga agorua que

gairebé I'ha portat a la desaparició.

Avui, el tren torna a ser

imprescindible. Ho és per als

passatgers i ho és com l'única forma
possible de fer sostenible el transport

de mercaderies i garantir regularitat i
senei per al transports de viatgers.

passe tara plana següenta

ANALISI

ETH NOTARI DE VEDIAU Er c;ute debat
<Aran vò mès autogovèm, mès que cau zurtot eth bon govèm de çò que ia Pot gestionar)

ven dera plana anterior
país damb era introduccion de dinamiques poütiques
pròpdes deth municipi?
3. Un tegim presidencialiste se base ena acomolacion
de poder e decisions en ua madeisha percona. En
aguest sens, en Aran èm luènh dera idia de govèrn
coma organ collegiat qu'a caracteizat ath Conselh
istoric. Ací non i a arren apatlar. Eú mite autocratic
der <<òme fondamentau> que hè e des.hè ara sua manèra

s'estien dangerosament.
4. iVtès luènh se trape era volentat dapressament aú

ciutadan participatiu e exigent, damb eth quau cada

còp i cau compdar mès, ara que guanhe fòrça era

responsabilitat compartida enes ahèrs pubücs. Sonque

atau i pòt auer mès ransparéncia e ta gestion mielhor.
5. Aran vò mès autogovèrn. Mès que cau surtot eú
bon govèrn de çò que pòt gestionar deià. Non son

pògues es competéncies deú Conselh...

6. Ei ora de recuperar o de bastir per prumèr viatge era

comunautat arrnesareú lòc de conviuença a on se

participe equitativament dun benestar atenhut aínassa.
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oSerics preocnrporciones
"El gobiemo aranés üene que reduú zus altos cargos y raaonaltzar el gasto>

LJ". de los elementos que despres{gianlapolíti-
ca no es tanto la remuneración de los políticos como
la üficultad depercibir en qué se traduce su trabajo.

contdbuye precisamente al acet-
camiento del ciuüdano a los poíticos.

Hoy en la administración arànesa

hay un exceso de catgos de confranza.
Por esq como redama UAo es necesaria

una reducción de éstos y una
rB,cioneli z aci6n del gasto. También en
la dirección del hospital de Vielha.
Las plantillas de ginecoiogía y ctrugia,
por contra, se han de amphar. La
dificultad de los hospitales pequefios
reside en mantener plantillas estables,

Es lícito reclamar la
participación de los

médicos en las decisio-
nes de la sanidad

aranesa

Ahota bien, no es menos cierto que la muhiplicaçifin
desptopotcionada de sueldos y cargos en relación
al volumen de gestión de una administración no

lo que extge garaniszar la continúdad
de los médicos, sobre todo de los que
tienen un proyecto familiar integrado
en Aran.

En estas circunstancias, cuando
unos ptofesionales deciden irse por
un cierto malesar es lícito preocuparse

y rcclamat Ia pzncipación de los
médicos en las decisiones de la
sanidad ar^nesa y la revisión del
actual otganigrama de funcionamento
del hospital.

OPINION

ELS SERVEIS PúBLICS AL PIRINEU
FRANCESC X. BOYA

ven dera plana anterior

Malgat aquestes certeses, sabem que

el tren de la Pobla té alguns problemes
importants que caldrà afronta4el més

greu, l'estroncament del projecte

Avui el tren de la
Pobla torna a ser
imprescindible

inicial que va deixar la línia sense

continuïtat vef s Europa, una
continuïtat que fou la vocació
primigènia d'aquest projecte. La
segona, els accessos des del nord
(Aran i Ribagorça) que són
francament dolents. Ningú pot pensar

que el repte és fàcil. No ho és, però

avui, en aquest primer any de govern,
ja tenim alguns avenços fets: l'acord
enffe Estat i Generalitat per assumir
i millorar el servei amb voluntat de

fer-ho pensant amb la gent del
teritori; les millores ala c/28 (Aran-
Pallars) amb una inversió de 45
milions d'euros, i, finalment, la
voluntat política per abotdar un
projecte d'eix pirinenc que tomarà a

recuperaf les inversions en les

comunicacions transversals, oblidades
des de l'etapa Bortell. Unes millores
que ens permetran sit:;nLLaPobla de

Segur com a un centfe de
comunicacions i de logística al centre
del Pirineu. Tan de bq en uns anys,

de lamateixa forma que hafetl'Atago

amb el projecte del únel de baixa cota
de Biescas, poguéssim, des de
Catalunya, plantejar una nova
connexió feroúària amb Europai fer
realttat el somni dels qui van fer

Hi ha la voluntat política
per abordar un projecte
d'eix pirinenc

possible aquest projecte ferroviari,
finalment estroncat a la Pobla.

De momeng els pirinencs ens hem
de felicitar, perquè la millora d'aquests

serveis ens situa en uíl nou horizó
d'esperanç^ pü a les nostres
contrades i molt especialment per la
nostra qualitat de vida.

Vediau. Redaccion e dessenh: Amadot Marqués Atés. Collaboradors: Francés Boya Alòs e Eth Notari de Vediau.
http://wwwunitatdaran.org. Tà quinsevolh suggeriment o se voletz pubücar era vòsta opinion:
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Medan presenta una moción
para eütarla reintroducción del oso

El texto insta 
ifi :?f#,#àx f"ffi:tii* 

que no acúen

Elportavoz de Unitat d'Aran (UA) enla Diputación
de Lleida, Emiüo Medan Ané, ha ptesentado una
moción por la que se acuetda instar al Ministerio

el Pirineo> sin el consentimiento de

las instituciones afectadas como los

ayuntamientos y el Conselh
Genetau. Los gtupos de UA, PSC,

ERC, CiU y PP han aprobado la

moción.
Ante el proyecto del gobiemo

ftancés de reintroducir más osos, el

texto presentado por Medan pide al

gobiemo central y ala Genenhtzt
que comuniquen al ejecutivo
francés que (no tome iniciativas
unilaterales en esta cuestión por lo
que afecta a los Pirineos limítrofes

con el leridano>, porque, según la

moción, esta teintroducción El alcalde de ks, Emiüo Medan. / G' A.

de Medio Ambiente y al Depattament de Meü
Ambient de la Genetalitat a que no tomen <ningún
acuerdo sobte la teintoducción del oso pardo en

lmphcaú inevitablemente que los
osos, (que no saben de frontetas>,

acaben instalándose en Aran y el

Pirineo de Lleida.

Para Medan es indispensable
<òacer saber que la Diputación cree

que el respeto a las personas de los

Pirineos y a sus opiniones tiene que

estaf por delante de cualqúet otta
consideración respecto a esta

cuestióo>. De hechq las campafias,

acuerdos y disposiciones a favor de

la reintroducción del oso <<se han
hecho al margen de los habitantes>

afectados y de sus atd*ï?ïï;u

LIUREPENSAMENT

Amador Marqués

Escòles (I)

ErAjuntament de NautAmn aufrís

un terren tà un collègi d'eüt que vò
basú ua escòla e un internat. òc,
d'elit des escuelhudi. Per qú? Pes

eréncies, peth capitau. Pera
generositat administrativa (er
ajuntament cedís er espaci a cambi

dera escolarizacion gratuïta des

mainatges deth municipi). Entre es

escuelhuü trobam deià as gojats

deth Reiau Madrid e aú duc de

Lugq Jaime de Marichalat Fotbòl
e noblesa s'amassen de manèra

sincretica per çò que cadun
represente: naua e üelha aristoctàcia!

Era eüt, eú gop des mielhors, a

de besonh eú sòn ensenhament

pròpri. Era institucion privada que

vò aterriçat en Aran a uz <<artaitz

f arrtilhat centenària, non vincolada

a cap grop reügiós>. Totun, dus

des sòns objectius son <fomentar

es valots pluraus e d'opcion
reügiosa> e, erl erosa expression
escurantista, <<apréner a èster>

(sic). iE encàra i a qú pense qu'en

aguesti centres eth nivèu educatiu

ei mielhor qu'eth dera escòla

pubüca! Ei vertat que uns auti i
ce rquen disciplina tàs hilhs
alhocadi; mès eta discipüna ei er

ordre de qú mane, çò que te posse

a gesser-te'n d'era. Ath delà, er

escolar non pòt contrastar çò
qu'a aprenut damb en tezlitat
dera vida: era reahtzt deth carrèr

que se concentre ena pubüca. Ei
eta educacion publica, Iaica e

paticipativa era que pòt assegurar

as futurs ciutadans non pas

doctrines politiques o religioses,

senon ua forma de pensar e de

compténer es diuèrses opcions
possibles entà auer era capaiftat
d'escuelher-ne ua liurament.
Contunharà.


