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ARAN E CATALONFTA> Eth Parlament apròve era prepausa de reforma

Er emicicle, eth 30 de seteme despús dera aprovacion per 120 vòts a favor e 15 en contra

U n Estqlut mielhor tò Arq n
Eth reconeishernent dera lengua, identitat e institucions
deth país va rnès enlà de çò qu'establic eth tèxte de 1979

plana 3

>DESVOLOPAMENT

Eth modèl torislic preocupe
unitat d'Aran prepaarse rln Plan Estrategic
tà prornocionar era Val e reactivar eth settor

>CULTURA

El fomenl
de lq lecturq
q lrqvés
de les biblioleques
plana 6plana 2
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ECONOMIA

ESòBRES.
En
prumèr
tèrme,
era
estructura
des
bastisses
deth
complèx
de Ruda;
ath costat
dret, era
paret de
contencion;
e ath
hons, era
vila de
Vaquèira.

Erq bqisho ocupqcion olelào
replq nlege etlr modèl lorislic
Manel Rocher PTCPause un Plan Estrategic entà
promocionar Aran e cercar era participacion deth sector

Era preocupacion deth sectot toristic pera
baisha ocupacion otelèra pendent er ostiu (deth
76 o/o en agost, lèu un 1 %o mens qutarioan), 9u'a

afectat surtot a Naut Aran, a replanteiat per
enèssim còp eth modèl de torisme que ven de
desvolopar-se en país.

dera oGrta- Sçgontes Rochet, (cau ua

çstion dinamica den naua realitat des

d'un metòde integrau, afavortnt eta

üsion globau a long tèrme segontes es

expectatives e possibilitats des sectors>.

E, aço <implique daurir mecanismes de

participacion ena politica toristica>.

Totun, quan UA a presentat efa

iniútiva en Conseltr, eú govèm iavotat
en contfa-

Eth cambi de tendéncies deú public e

era competénú de mercats emergents

son es razons qu'es expèrs utilizen entà

explicat era descenuda ena ocupacion.

Mès quina ei era altemativa? Ua des

condusions deth Congrès de Totisme

d'Interiot e de Monarúra celebrat ena

Seu dUrçll ei qtt'eú plantejament de

(prepauses actives e diferenciades,
centrades en valots naturaus,
monumentaus e cukuraus deü territòó
ei força imporarrt enà dknrnizar ua

economia massa &agna e centrada en

torisme. Ua mesura serie <controtJar,

regular e limitar eú creishement de

residéncies toristiqueu, qu'en Aran
representen eú 56 oá des viuendes

familhars.

Eú pòrtaveu dUnitat d'Aían (lJA)

en ajuntament de Naut Ararq Manel
Rochet, prepause actrv^r un Plan

E suategjc deüTodsme entà promocio-

nx Al:n e cerczt naui mercats a trauèrs

d'ua mielhor definicion des productes e

<Ei de besonh controtl a\ regular e limitar
eth creishement de dusaus residéncies>>

il-]lltistilü{;
l+1

._ -l
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Eth no u Estolut definís Arq n
comq'reqlitol nqcionqu'
Eth tèxte establís qu'era lengua occit ana,

/aranes ena VaL tanben ei oficiau en Catalonha
Eth Parlament de Catalonha 

^ 
aprov^t dejà era

(<prepausa de ptoposicion de lei otganica peta
quau s'establís er Estatut d'Autonomia> que

recuelh un mielhor reconeishement dtAran e

qu'es grops padamentaris deth Congrès des
Deputats debatiran despús dera sua tramitacion.

1. Realitat nacional
Al preàmbul, I'Estatut <es configura
com el de Catalunya i l'Aran, atès que

els ciutadans de Catalunya i les seves

institucions polítiques reconeixen
l'Aran com una realitat nacional amb
entitat pròpia>.

2. I-]annès, llengua oficial
Els grups del PSC, ERC i ICV han
acordatl'esmena ffansaccional que fa
refetència a I'aruicle 6, apaftat 5, on
es diu que <la llengua occitana,
denominada aranès a l'Atan, és la
llengua pròpia i oficial d'aquest
territori i és també ofiaalaCatalunya>.

ven dera plana 8

de aparcamiento y 8.000 metros
cuadrados de zona comercial.
El gobierno de la Generalitat
presidido porlordi Puiol permitió
en ?fr02 la construcción masiva,
que ha destnrido elparaie y que
puede colapsar el país, a üavés de
la tecalificación de la zona"

Con el aurn€nto exponencial de
plazas hoteletas y residenciales
que ofertará Ruda, el temor del
sectof tudstico se intensifica,
preocupado ya por el carnbio de
tendencias del público y la
competencia de nuevos mercados.

3. Singularitat cultural
L'article 11 affuma que <el poble
aranès exerceix l'autogovern mit-
jançant aquest Estatut, el Conselh
Generau de l'Aran i les altres
institucions pròpies>. Al segon
àpa;rtàt s'hi pot llegir que l'Aran és

<una tealitat nacional occitana
fonamentada en la seva singularitat
cultural, històrica, geogràfica i
lingiística, defensada pels atanesos

d,llary dels segles>. Per això, (aquest

Estatut reconeix, emp^ra i tespecta

aquesta singularitat i reconeix I'Aran
com a entitat territorial singular dins

de Catalunya,la qual és objecte d'una

particular protecció per mitjà d'un
règtrn jurídic especiab>.

4. Drets lingiirístics
El text 

^ptovat 
especi{ica que els

ciutadans de l'Aran tenen <el dret
d'utützat l'aranès en llurs relacions

amb Ia Generalitat> i <el dret de
conèixer i uttlstzat l'aranès i d'ésser

ateses oralment i per escrit en aranès

en llurs relacions amb les
administacions públiques, amb les

entitats púbJiques i pdvades que en
depenen>. A més, I'article 143
assegura que correspon a la
Generalitat i al Conselh Generau la

passe tara plana següenta

<El Conselh Generau ha de participar en I'elaboració
de les iniciaüves legislatives que afecten el seu règim>
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ven dera plana anterior

competència sobte Ia normaJraació
lingústica de l'aranès. I el principi de

foment de l'ús pels poders púbJics

també slra d'aplicar a l'atanès

5. IJorgania^aó institucional
LEstatut dedica el capítol VII del títol
segon (es institucion$ a Yorgantaaao

Atan a fondamentat era sua relacion
damb Catalonha des deú üure pacte e a

defenut es interèssi d'Aran e de Catalonha

des d'ua volentat üura e p^ctada aú long
dera sua istòria.

Catalonha recupère aué eú hiu dera

istòria e, se m'ac peímeten, pague un
deute istoric damb Aran.

- 

€fà ffàSà

rrColqlunyovol
perl'Arqn
el mqteixquevol
perq si mqteixq)l
En la seva intervenció sobte I'Aran
en la sessió plenària i en nom del
PSC-CpC, el portaveu del govern i
conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, Joaquim Nadal
ha proclamat que <Catalunya vol
per l'Aran el mateix que vol per a si

mateixa, i ho reconeix amb r:n règim
juddic especial, aJhora que atorga

caràcter oficial a la llengn occitana

(aranès) alAran i a tot Catalunyas>.

institucional pròpia de lAran. Així, el

pú <<disposa d'un règim juddic especial>

pel qual es reconeix la seva especificitat

i se'n gatanteix l'autonomia per
gestionar els assumptes púbücs del

territori. El síndic esdevé <da més alta

representació i l'ordinària de la
Genenktat a l'Ataru>. I el Conselh

Generau <ha de participar en

felaboració de les iniciatives legislatives

que afecten el seu règim especiab.

6. Revisió del règim especial
La disposició addicional desena preveu

revisat i modificar el règim especial

d'aqú a quatre anys.

EnelEstatutdel9T9, el
teconocimiento de Atan se
limitaba a la frase
ignominiosa de <el habla
aranesa será objeto de
ensefianzayde especial
fespetoypfoteccióru>
(artículo 3.4) y ala
disposición adicional
primera que reconocía que

Aran tenía que tecuperar en
el matco iurídico
democráticolas
pectrliaridades históricas que
le habían diferenciado del
testo de territorios de
Catalufra.Aunque
transcur:rieton diez largos
aflos desde la aptobación del
Estatut hasta la recuperación

del autogobierno, la
disposición adicional
petmitió la regulación del
régimen especial a través de
l^layl6/19m, de 13 de

iulio. ElEstatut de 1932 optó
potnohacerninguna
teferencia a la <<realidad

nacionó>quehoy
contempla el nuevo texto.

Extracte e resum deth discors.orcnonciat en Plen deth Parlament tà aprcvar er Estatut
versi

FRANCESC X. BOYA> ARAN E ETH NAU ESTATUT
Eü nau Estaut ade reflectir, e pensi ç'ac

hè en bona mesura, aguest reconeishement

des deú nau pacte. Er Estatut assoüde es

bases politiques e juridiques que mos an de

perméter auançar de cap tara construccion

d'espacis politics mès justimès democratics

e mès solidaris.

Jo les convidi a veir era oportr-rniat que

supòse aué en Catalonha un espaci que pòt
devier un laboratòri politic de prumèr orde,

e a on eú principi dera subsidiarietag à a

díder, enadminisnacion des deraproximitag

dera democràcia mès genuïnament
participativ4 o eú pròpri tractament dera

diveniat e dera presenacion dera identitat

en un territòri damb tres lengües ofiúus,
siguenun exemple de cristalizacion des lzlon
mès actuaus derapolitica en segle )O{I.

Aguesti seràn es rèptes ç'an d'abordar-

se des dera modemizacion des institucions

d'Aran à darles un sentit e devenguen un
instrument de futur força vahuós tara nòsta

societat

Es aranesi mos sabem tanben
responsables de mantier sus era planeta ua

des lengües menaçades des moltes que

malerosament i a. Gstes com eú qu'aué hè

eú Padament de Catalonha, damb eú
reconeishement dera oficialitat der aranés,

permeten retrobar era esperança.

Acabq Sr. Presideng amb unes paraules

que van ser prodamades pel diputat Nan
Rodés alpresidentMacàl'any 1931 ique jo
repeteixo açí, certament sense elto desafiant

que possiblement van tenir en la veu del

diputag perquè, soltosameng avui Catalunya

ha fet un pas important en el reconeixement

de ltspeci-ficiat de l'Aran:

<<Som uns catalans i espanyols d'una tem
gnúa tota cap aFrartcp, reteniu-la amb el

cor i amb els braços i no feu que tinguem

motiu de tornar a d:r a la Generalitat de

1931 allò que deien els comissionats arariesos

alaGenedttatde 1411: els aranesos no han

nngut mai altre senyor que Déur>

Ho dig sres diputades i sn. diputas, amb

Ia certesa de saber que els camins de les

nostres pàtries trobaran en el mirall dels seus

anhels el respecte i la mútua comprensó.

eDe
dónde

venimos?
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Unitqtd'Aron exigís qth Sindic
\\mès respècle qs institucions

>Eth conselhèr Rufino
Marfinezdenóncie eth
servici deficierrt des lordères

ú pòrtaveu d'Uni-
tatd'Aran (JA), Pa-

co Boya, a reclamat

PLEN DETH CONSELH

eth PRAG sus eth Plan Territoriau
o eth Plan de Coesion Sociau>.

En madeish plen, eú conselhèr
d'UA, Rufino Matúnez, a rebrembat
ath govèrn qu'encara non a estat

capable de melhorar eú servici dera

amassada de lordères en çò que tanh
ara periodicit^t e neteja de pobèlles e

>RoúereBarrareclamen
qu'es pistes de montanha
s'aparien abarúes d'agost

E
en darrèr plen deú Conselh

qu'eth Sindic respècte es

institucions petqué, segontes

eth conselhèr, er equip de

govèrn a demostrat auer pòc
sentit institucionau a trauèrs

dera actuacion unilaterau en

dus ahèrs plan importanri
tath país: era presentacion
deth Plan de Coesion
Sociau, signat damb eth
departament de Benestar i

Famnta dera Ceneralitat, e

pfesentat a ajuntaments e
empreses, mens afa maxima

institucion deú país; e era

elaboracion d'ues allegacions

contra eú Plan Territoriau,
identiques as que presenten quauqú
conselhs comarcaus, sense compdar
damb era participacion deú prumèr
grop ena oposicion.

Estonat, Boya afirme:
<(Mentre eth Sindic presente
allegacions per manca de dialòg,
non dialògue damb UA ne damb

Eth Sindic e es conselhèrs Paco Boya, Rufino Martínez, Hipólito Cruces, Antonio Asensio e Miquèu Barra.

entorn, qu'afècte, entfe uns auti
elements, àra rm^tge des pòbles.

Tanben es conselhèrs Manel
Rocher (JA) eMiquèuBarra (PRAG)
an plepausat qu'es pistes de monUnha

s'apàrien enes mesi prèüs ara sason

d'ostiu, perqué en agost e seteme

enclíà sï an produsit intervencions.

Eth govèrn a actuat unilateraument en
ahèrs de país, segontes Boya

Era oposicion rebrembe ath Conselh
era incapacitat tà netejar es pobèlles

I
bï
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Sonliogo Vidol
reclqme
qu'elh Conselh
goronlisque

\a

es occèsi urbons

Eú còsso d'Unitat d'Ann (JA) en

ajuntament de Vielha e Mrjann,
Santiago Vidal, z demznzt qu'eth
govèrn aranés intervengue enes

cartetètes de Matcatosa enà ga:lanit
er accès as poblacions que coma
Mont e Montcorbau patissen fòrti
creishements wbans.

<<EnMont se bastissen 80 cases

e açò vò dídet que parallèlament
s'an de melhorar es infraestructures
tà facilitar es accèssi qu'esviten
problèmes surtot en iuètnr>,
assegrüe Vidal.

UA presentarà en plen deth
Conselh ua mocion des carretères tà

gasandt es accèssi urbans.

Què se n'ho fel,
de les denúncies
per infroccions ol
medi qmbienl?

Unitat d'Aran ha preguntat alSíndic
per tal que ü sigui respost per escrit
quines han estat ies denúncies i els

expedients pendents que s'han
obert per infraccions al medi
ambient als anys 2004 i 2005 i en

qüns casos s'han obert diligències.
Els conselhèrs d'UA també han

demanat quines denúncies han estat

objecte de sancions administratives
o bé han passat a la via penal.

L'oposto d'UA
pel fomenl de lo lecfuro

La biblioteca general de Vielha

'r 'Aran necessita

I l'articulació en xarxa d'unt'J sistema interbibüotecari
púbüc amb una biblioteca central
que conservi el patrimoni
bibliogràíic de tot el que es

pubüca sobre i a la YaD,, perquè
I'accés z la informació i aI

coneixement és un dret bàsic que

han de g t^ntlr els poders públics
a tots els ciutadans del país, una
àrea conücionada per la dispersió
dels nucüs urbans -allunyats de

les ciutats-, els fluxos turístics i
Iaborals i sobretot els interessos

que com a comunitat nacional
queden reflectits en la llengua i
cultura pròpies.

Aquesta és una de les conclusions a

què ha arnbat UA per presentar el

Plan de Bibliotèques d'Aran
mitjançant una moció de foment de

lzlecíxa, tenint en compte a més

que enguany se celebta l'Any del
Uibre rlal-nctlura.
Segons UA, cal que la xan<a de

biblioteques amplir el seu àmbit
d'incidència a través de la

cooperació amb els centres escolars,

anius i serveis d'informació
municipals per apropaí el servei

sobretot als nens i joves aranesos

que en el procés de formació han de

fams\artlg,açse amb el llibre com a
porta taccés a la cukura i, de retrug a

uns millors resukats acadèmics

<Cal que la xana de biblioteques ampliï el seu àmbit
d'incidència cooperant amb els centres escolars>)
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Aguest qu'ei er estat d'ua boca de huec que i a en Vilamòs,.. ;,Ei atau coma

s'an de mantier es aparelhs d'emergéncia enes nòsti vilatges?

- 

€fà €Stf€à

eth lector escriu

EI éxito
deí Fesfívou

E I I Festivau d'Ostiu dera
Val d'Aran demuestra que

Ia acogtda de las attes
escénicas por parte del público
puede ser un éxito y que ei
aumento de la oferta cultutal suele

devenit un atractivo turístico de

indudable valor afradido. Por ello,

el Festivau reqúere el compromiso
de todas las instituciones, que han
de veiar por que todo el mundo
tengà acceso a la producción
cultutal.

Lo residèn cic
d'ovís
de Vielho
Sempte es pada de manera regular o
malament de les residències davis. Suposo

que hi ha de tot. La que millot conec és la

de Vielha, per tenit o haver tingu.t ailí alguo

famúay- A hores d'ara continuo visitant
aquesta residència.

Malgrat les queixes i escrits que surten

cada any, ni el partit que governa ni
I'oposició no s'han fetressò d'aquests fets.

Ningu mka si és cert o mentida el que allí
ocoffe.

El personal -prou responsable,
conscient i amable amb la gent gran-
fa el que bonament pot, malgrat lambient
de crispació que s'hirespira. Ladirectora,
una personainaccessible pel personali pels

famiüars a llhora de parlar o comenta.r

qualsevol cosa, només avisa per demanar

o exigir coses sense cap mena
d'importància. La residència no és

responsable. En són els famiüars. Però,

on comença i on acabala responsabilitat
de laresidència o la directora? Hi ha coses

que són dïs corrent si algú cau al sortir,
ningu és responsable..., però no és la

farnfltala responsable del que passa allà.

La directora o bé contesta molt seca

i amb pocs modals o bé fa que altres

persones donin la cara. No s'acaba
d'entendre que unapersona aiípugui ser

directora d'una residència davis, ja que

no és capaç ni de saludar-los ni de parlar

una estona amb ells. A més, la veuen com
la cap. Això sí, sap paúat amb els avis

que poden sortir fora de la residència i
quepoden ferun comentari, bo o dolenq
però no pas amb els que no poden
moure's ni sorú enlloc i necessiten més

aviat unes paraules de consol i d'afecte.
A
Es una residència assistida!

Sembla que tots descansen p lulabairxa

de matemitat i que la nova responsable

sap donar aquell toc que faltava: afecte,

estimació, amabiütati trobar solucions als

problemes que apareixen. Shi pot respirar

una mica més de trançil ütat Però només

serarr quatre mesos i després, una affta
vegada el calvari. Si la matemitat no la
tofna una mica més humana... I què es

pot fer?

Els nostres polítics podrien adonar-

se que hi ha un munt de coses que no
funcionen. He padat de la residènú d'avis,

però i la sanitat? Menys càrrecs de
confiança i menys prepotència. Cal saber

donar-se al poble i escoltar les seves

opinions i queixes.

J. Santamaria
Vielha (Catièro)

Veüau. Redaccion e dessenh: W diau. http: / /wwvtunitatdaran.org.
Tà quinsevolh suggeriment o se voletz publicar era vòsta opinion:

Corrèu electronic: vediau@unitatdatan.org / Adteça: UNITAT D'ARAN. Molières,2. Locau 5. 25530 Vielha
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AQUEST ES CI MUR DE CONTENCIO DE LAVALL DE RUDA, QUE PROTEGIRA
LAZONA HOTELERA I QUE FA4OO METRES DE LLARGADA I UNS 40 D'ALÇADA

Effi

La mactourbanización es un zona
residencial que, alejada del núcleo
de población, se construye en el
valle de Ruda, por debajo de la
rasante de la carretera del Port de
la Bonaigua.
El complejo, cuyo promotor es

Neu 1.500, albergará más de 3.000

plazas (800 hoteleras y 2.500 de

segunda residencia), 1.500 plazas

Amador Marqués

Nqcíon
de nacion

Eth nau Estatut se configure
coma eth de Cataion}ra, que se

deftís coma nacion, e Alan, que

sc defints coma realilrt rtrcionau.

F-r a cüdcl: Cetrrlorrhl tron ei crac-

tament ua nacion. Catalonha ei

ua nacion de nacion (Aran) dera

nacion cle nacions qu'ei Espanha.

Tclre ua compleritar nacionau.

Semble qu'eth reconeishement

dera conürrença de nacions en

àmbits compartits comence a hèr

obsoletcs era fc ctr un nacion e ctr
con'clacion classice cnü'c nacion

e Estat. Catalonha ei r"ra realitat

nacionau que tefúgie laguens

dera madeisha ua auta reattat
nacionau, Alan, un país tanben

plumu -ideologicament-, dir.èrs

-quxnt a senúncnts patiotcs- c

desigLr.d -uurbcn ia classcs soclrus.

fu'an ei eth cerrle calid a on s'ei a

plaser, coma en casa, Iri er espaci

comun de referéncies, compliciats

e tnterèssi mès pròplèu, a on es

ciutadrns r-incoladi pera accion

politrca det autogor'èrn pòden

arténher eú benestar que balhe

era prestacion de servicis des

derz pronmitat e que lcs coesione

sociaument. En Aran i a trn
enteniment implicit que se percep

lèu coma narulau e des deú quau

se pòt fondar era cliscrepància,

N,Iès er entenimentle cau suenhar,

perqué ei un pacte diari que pot
trencaí-se qlran es interèssi
comuns paussen un procès de

/aisse I Jài rc, bulocraúacion, mú
gestion e dessenh d'un país írcau

que convertís eú cercle calid en

un cercle hered que uede de

contengut ala rcalitat nacionatr.

Un
complejo

urbqnístico
en Rudq

passe tara plana 3


