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> UNITAT D'ARAN S'AMASSE DAMB ERA CONSELHèRA DERA GENERALITAT MARINA GELI

(Pero melhoro derq sqnilqL
per un Estqt de benèster eficqçll
A ran aurie ci'esrer

L \ pionèr ena pres-
tacion de servicis de
qualitat que son de besonh

entà melhorar eth
benèster des ciutadans.
Damb aguesta idia, Unitat
dtAran r.ò priorizar eth
desvolopament en país

d'ues politiques publiques
centrades ena me- lhora
dera sanitat, un des pilars
fondamentaus der Estat
de benèster.

Per aquerò, Paco Bo1'a

e Rufino NIartínez an

avalaq ena amassada damb

Era conselhèra de Salut, Marina Geli, damb Paco Boya e Rufino Martínez.

era conselhèra de Salut, qu'a de reorientar eth
i\'Iarina Geü, eth conr'èni traspàs e peth quau era

Generalitat transferirà mes

d'un miüon d'èuros.

plana 5

>ERA CULTURA

Unitot d'Aron logro
un primer ocuerdo sobre
el Plon de lqs Bibliolecos
T a moclon que ua presenro en

-f2 no,rl"mbre para garNútzar el ac-

ceso a la cultura publicada se concreta-

>EDITORIAU

tá finalmente en el Plan General de

Bibliotecas que ha de redactar en co-

misión el Conselh Generau.

>ttón LocAu
L'Ajuntoment de Vilomòs evito informor sobre
els cornptes del Museu de lo Coso Joon Chiquet plana 7
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La Biblioteca General de Vielha. EIh pocfe pero leclurq
plana 2
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EIh pocfe
perct lecturo

Enq pouncl tanben ei ua activitat de

recerca d'espacis d'amassada' com-

promés e acòrd. De hèt, ua societat

auánce mès a trauèrs dera implicacion

d'uns auti que se placen mes enlà dera

esfèra deú Poder. Quan en entorns

proplèus era escenificacion dera

discrepàncra destructiva se convertís en

un automatisme à conqúsur eth poder,

coma demostre un PP extremist4 mès

dificil ei erlcarr qu'era oposicion d'un

país maniíèste era sun volentat de pac-

w, d' arnbar a r.rn acòrd.

Fortunosament, Unitat d'Aran

demostreque des deth disens queneurís

quinsevolh democràú ei possible non

sonque de Pactar, senon tanben

d'impolsar proièctes en benefici deü

coniunt deth país. Damb era amassada

mantenguda damb representans deth

Gor.èm aranés, es groPs ena oposicion

d'UA e PRAG an aítenhut qu'eth

Conselh cree ua comission enta redactar

eú Plan Generau de Bibliotèques, ua

aposta deú partit aranesista que sage

d'articulaí en h-ilat un sistèma public

daccès ara cultura publicada damb era

coordinacion des bibliotèques d'Aran

ltorWdiau,Tl.

Vista de Bossòst des del paratge conegut com a Aman

tJns opíníó
comportido
à I' aticle 2p1 n Ln d i s' B o s s ò s il àe I' esútr

de 2005, hi ha r-rra analisi referent a

la situació en què es troba el poble'

No sóc resident a Bossòst, Però

tampoc es Pot dil que sócfomstua'

Con molts d'altres, sóc una babbant

disnntintta,perquè hi lnc lligams çre
no es poden ru wrll trencar' I-article

a c1uè em refe teLro anditzael çre arnb

amics, familiars i altres haLtitants

di sco tti n u s comentem cada I'egada que

tofnem 
^casai<Déu 

meu, com esà

xLluest poblel,,, perque tírnt si votem

com si nq també és el nostre Poble'

Em produelxen tristesa Ia brutícia

cle molts carrers; el Grauèq orgull i

font de riqucsa, deteriorant-se

brutalment en comPtes de llurr;

algunes noves consüuccions quehan

arrencat d'arïel rnstitucions plenes de

tecords. iNo hi haüa cap altre lioc

per ubicarJes? Em produeix tristor

la manca de manteniment

d'instal lacions pdvi- legiades que ia

voldrien Poblacions amb més

habitants. Fa vergonl'a de mostrar el

nosffe únic i envellit pont' tant qlle

potser Passarà a ser Panimoni de la

culn-rra decadent de la localitag com

també els muls que no s'acaben, els

camins plens de males herbes, amb

marges destrr-rïts i instal 'lacions

properes mal endre- çades. I em pre-

ocupen tantes coses que no sabem

perquè no les veiem

Crec qr-re ja nhi ha Prou' IJs el

moment de fer alguna cosa que ens

permeti construir un espai, un esperit

i trrLa il 'lusió. No entenc aquesta acti-

nrd passiva cle tanta gent (encata que

no ho va ser a I'hora de votar)' Com si

els seus fills no anessin a parir les

conseqüències' ús imprescindible teú'

perspectiva de futur' Algun:i gent ha

d'apartar-se, si encara pot, perquè aitres

pugun intenur obrir notrs camins'

Cada vegada costarà més clesfer

lentramat. No es PotesPeragare més

i crec que s'haurien de demanar

responsabilitats.

Però em temo que Bossòst sigui el

cas exffem d'unagestió que anivell de

país no ens esà Porant Pel bon camí

(a sanltaq fensenyament, el model de

creixement urbanístic, el medi

ambient, la manca d'alternatives

laborals diferents al sector tr'rístic, etc)'

Tot allo que afecta molt directzrment

la quútat de úda dels aranesos i les

possibilitats c1e créker de forma esta-

ble i paulttinalnent.

Una veïna

ved rauo
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OPINION

Diputat al Parlament
de Catalunya

<<Ha arribaEi
moment de

reconèixer el valor
dels pagesos

sobre el territori>

L'alliberament per part del Govern
francès de més óssos enpobles propers

a la Vall d'Aran ha posat de nou en peu

d'alefta els pagesos aranesos. IJn
col lectiu, aquesg minvat i que avui és ja

quasi testimonial.

Coses de la vida! L'ós, espècie

gairebé extingida al Pirineu, pot ser

l'últim bourí del pagès aranès, que,

paradoxalment, hauria de ser, avui,

considetat com un bé a protegir. ks
raons per defensar els pagesos en

aquest procés desigual són moltes i
difícils de llistar, perquè la seva

presència a les nostres valls ha stgut i
és encara elprimer símbol d'identitat.

La llengua i la cultura aranesa tenen

totes les seves arrels i conceptes

vinculats a segles d'interacció entre

home i natura. El nostre paisatge és el

frút d'aquesta acció continuada dels

homes sobre el tettitori,
Però seria injust afitmar que la crisi

del sector és culpa de l'ós. L'ós és, en

tot cas,la culminació d'un procés en

elqualels canüs enel model econòmic

de les nostres valls han provocat
I'abandonament d'unes exploacions

poc rendibles i esclavitzadores, en un

moment en què g)any^r més diners,

t

Ossos i rcrmofs

era nsada
infraestructutes d'alta muntanya
(cabanyes i tancats), la miüora dels

accessos, i molt especialment la
contractació de pastots rnentre dura

I'esada dels ramats al'ilta muntanya.

Són les mínimes condicions per ajudar

un sector esgotat que necessita ur-

gentment alguna cosa més que les

paraules i les promeses ja escoltades

en la primera remesa d'óssos alliberats

^11996.ús en aquest sentit que les

iniciatives parlamentàries dels grups

que donen suport al Govern volen

contribuit a alleujar un problema, el

dels pagesos de muntanya, que té,

sense cap dubte, més fondària que

aquesta batalla de la supervivència

amb l'ós.

Perquè, finalment, res com el

paisatge predisposa al visitant, turista

o nq en el seu judici sobre el lloc que

visia. I-a geometda dels ptats, les línies

rectes dels boscos sobre els prats de

dall o els bancals de panís, dibuixant

un tauler d'escacs amb els camps de

trumfes i naps, són un forma
d'harmonia viva, avui ja enyorada.

Aquell fou el paisatge perdut de faia
algunes dècades.

Avui, només ens queda un tfaç gros

de pinzell abstractg definit per marges

oblidats i boscos que abracen les valls

6ns mullar-se als rius. Potser ha arribat

el moment de la reconciüació, de

reconèixer el valot dels pagesos sobre

el territori, de pagar el preu just per la

f€na fetai de recotdar que sense ells

desa- pareixerà el paisatge, el nosfte

paisatge.

temps i qualitat de vida ha estat a

I'abast de toüom gràcies al turisme.

Els óssos, que són sense cap dubte

un problema pet als pagesos, haurien

de passar a ser I'oportunitat. és a diq

ser pràctics, ja que ningu ha preguntat
al territoti si els volíem o nqintentem
que la seva ptesència desperti
sensibiütats, també en la banda dels

damnificats. Per cap{tar aquesta

situació, cal que el Govern assumeixi,

com ja ha fet en bona mesura, una

nova forma d'actuar davant el

problema de compatibilitat entre óssos

iramats.
Es a dir, cal supetar les actuacions

dels anteriors Governs, limitades a
indemnitzat les baixes ptovocades pels

atacs, i passat a fer una actuació

preventiva que permeti als pagesos

enfrontar-se al fenomen de l'ós amb

garanties raonables de defensa contra

els aacs. Per tant, es tfacta de fer una

acció continuada i planificada en les

ww.Unitatdafan.ors
connècta-te, ei tà toti
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Represenhnles de UA Y PSC
qnolizon con el Gobiemocentrql
los nuevos infroeslrucfurqs
El únel de Vielha incorp orará más medidas de seguridad
y Iu N-230 dejará de ser-autovía a su paso por Aran

E I secrctatio geneml

cle Unitat d'Aran,
Paco lJova; el alcal-

I-]CONOTíIA

clc cle Vieiha,Joan Riu;1'el

alcalcle cle I-es, [,milio
,\Icclan, se han rcuniclo cn

notnbrc clel pzu'ticlo zumesisLn

cr,>n elsecretario de Estaclcl de

lniraestlucturas, Víctor
,\ lor1árl para rurdizer las prn
cipalcs infracstrucnuas que el

(iobicrrro central prevé eie-

cLrtar cn .i\rarr. I)or el PSC

han acudido la diputada clel

(.ongre so'l cresa (.unillera;

el sLrbdclcgado clel l)ititrco,

Víctor ()rnt; el conccjal clc

Pont de SLrcrt Odon Ven-

tura; y el alcalcle dc r\lt
r\rreu, JoaqLrim Llena.'I am-

bii'n han ncgc>ciado 1as me-

joras viarias de las comar-

cas del norrc tlc (.etllLrrir.

t\lorlan ha anr"rnciacl<-r

cluc ci t\linistcno clc [ro-

mento incorpclrará cn cl

nuevo únclcie Viclha me-

diclas c1e seguriclad que el

provecto inicial obviziba, )'
ha coniirtlraclo quc la N-
230 tleiará dc ser ztlttovía a

sLr pas() por r\lan, cl<tuclc se

arrcglarán los ckrs carriics

aòaclienclo vías clc acclcra-

cirin, tal corno cxigan los

rcPrcscntar-ltes clel País.

lmagen de archivo de las obras en el Valle de Ruda.

rrEl suculento negocio 'blonco' del clqn CiUn

to a sLr inmobiliaria
(lcstiaran r,Ncrr 150(b>. Sc-

gúrt l::,pour, detras tlel ccrn-

sr>rcir.r cle las constrLlctol:as

sc csconclctt <cottt tcidt ,s nti-

litantes clc C.iU>. [is rwis,

l,cón rrparece conto <el útl-

tirno brsti<in clc lzr caclcnzu>

1' lo re laciorra con la

pr()trot()ra cltte rrcnclc lrts

pisos I'por lris qr-rc recibe

nn 5'2, clc conrlsión, (cLtan-

do kr norutal es citte<larsc

entte Lul 2 ,l' ttn3".iu>>.

úrt" "t cl dnrlo dcl rcpor:-

tajc cltrc cl st'matrltrir t I :portr

ha cleclicaclo a la

recalificaciórt cle los tcrre-

nr:s clc Ruclzr que ha echaclrt

a<lchntc rur lnchrapr(\'cct() ifl-

motriliario.

Según la revistir, cl cour-

plcjo en construccicirr ftrr-

ma partc cle un <cntrama-

c1o polínco-econrinico> clel

(prc sc bcnefician políticos

y empresaritis relacionaclos

con CiLl. Rucla suponc <la

grall oPcfaclon econornlca

cie (.onvcrsència cr-rancl<r

los clc Pr:jol 'agonizaban'cn

sus últimos motncntrts clc

s r-rp re uacía c n le

(]cneraltaor, ascgrrra la Pu-
blicacirin.

Así, rcvela clue (cons-

t1 Lrct()ras amigas dc (.iLi se

rithn las millonarias oPcra-

ciones urbanísticas)), com()

la clc Rucla. Y no clr-rcla en acu-

sar al alca]cle Víctor I ecin cle

ustíu'(co h rclagtrarclirr jtrn-

' ,\è.1.
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TEMA CENTRAU

> PACO BOYA E RUFINO MARTíNEZ S'AMASSEN DAMB ERA CONSELHèM UNNINA GELI

Unilotd'Aron defen ero melhoro
ders sonilqlentà qrténher un
Eslqt de benèster fòrt e eficqç
Es politics avalen eth conveni qu'era c,erreralitat prepause
à eútar econofi[cs en deth haspas

Eta sanitat ei un des pilars fonda-
mentaus der Estat de benèster. E
aguest ei ua des conquistes sociaus
que iustifique era politica coma
activitat qu'a de curbir <<e damb

Eth conr'èni constate eth

besonh de solucionar bèri

aspèctes dera gestion e per

aquerò establís qu'era saniat

aranesa se coordine damb es

centfes de Catalonha me-

iançant er assessorament

tecnic e era inspeccion deth

Depara ment de Salur

Ena amassada damb era

conselhèra, Paco Boya e

Rufino Martínez an

reconeishut era inversion

I
Eth Conselh decline
sollicitar era unitat
mobil de resso-
nància magnetica

eficàcia> besonhs essenciaus des
ciutadans dtua comunautat. Damb
aguesta idia, es conselhèrs dtUniat
d'Aran Francesc Boya e Rufino
Mattinez stan amassat damb era

titolar de Saluq Marina Geli, damb
eraquau andepartit sus ethconvèni
qu'a de melhorar eú finançament
deth servici traspassat que mòstre
gtètrs deficiéncies de gestion.

Era ütolar de Salut Marlna Gell, damb es conselhèrs Paco Boya e Rufino Marlínez.

d'1.700.000 èuros qu'era

Generalitat a hèt en Espiau

de Vielha, e I'an reclamat

qu'inste aü Servici Aranés

dera Salut a aportar era uniat

mobil de ressonància

magnetic4 clue s'a implanat

dejà enes comarques de

montanha e qu?th Govèrn

deth país a declinat de

sollicitar. Boya a declarat

qu'er <d3xecutiu, preocupat

pera contractacicln de naü

cargnes administratius, aúe
de pdoúar era prestacion de

servicis de çaliat tà melhorar

E[DepartamtdeSúrtdeb
Geneoalitatcrneúàme
d1m mllió dcums per ffnangt
noes eodmssanitàdesi
dlhcet dN scrwis que aftr €s
pneemoe PAmrsqmrha
aoordat la Comlssio ltfibúe de

fraryaseoa Apanir de 2m( es

lrosíuü cn rnüra norres oürsdües
iè.n'$eeqdtúryt1ucsf er
rcfrsçaràla ddd[e actual aính
Mor@rndesthades
aPamcíi1dm&iq
feryeddiaada i lr salut mcntal

eü benèsterdes ciutadang en

loc de negar-les tecniques

naue$),

Més d'un
milió

d'euros
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COMUNICACION PAGESIA

Un aintellecluqu
independenfil encl

Còrt de Bqnerq

Uno opuesto decidido
pqro qpoyoro los
poslores de montqfro
El diputado Paco Boya promueve crear
nuevas ayudas por la reinhoducción del oso

Ioan Ramon Colomines, nau cap de
Comunicacion deth Conselh

SuswHaNr ES esséncles

dera pàtria, pontificaue des

d'ua <<associacion cultu- rau>

de nòm lèu reh$ós, Viuehcia

Arane- sa. Non
èren es

(convefgents),
coma eth les
aperaue, sants
dera sua devo-
cion. Contra eth
sindic Carlos Bar-

reta zLrte escrit
pèdes tan sucoses coma

aguesra: <d-bwhció poliüca del

Síndic dAran> ua dt da dreta

co nae rgm t a I p E * lism e radi ca l>.

Totun, tà èster a ben
damb toti, auie per mission

detectar en qui siguesse er

esclau malefic d'Unitat

d'Aran. èr. tot un <<in-

tellectuau independenb>, de

divina equidistància.
Uúliz.ant tot soent et 

^tac
petsonau, Joan
Ramon Colomi-
nes se guanhèc
era enemistat
d'amplis sectors

dera cultuta e des

mejans de co-
municacion deú
país, as quaus, des

dera sua renaui- da
<<independéncio>, aurà de

tr ctat damb mès tacte,
petqué Barerr fa ascendit

^rL 
sue- dteta entà des.hèir

eta mala i-"tg" que d'eú
aúe bastit. Ages sòrt!

El texto presentado por
Boyz también incluye
nuevas actuaciones como
elaboraruna cútogr fr^ de

zonas sensibles a la
presencia del oso así como
contfataf y fotmar a

pastores de alta montafia
para la gestión ordenada de

la especie.

Parzllevar a cabo estas

medidas, que se con-
certatán con el Conselh
Generau, se prevé mejorar
las insalaciones de defensa

contra los atques, como las

cabaffas, y sus accesos. La
propuesta se basa en
relacionat la calidad me-
dioambiental con los pro-
ductos de.las zonas con
hábitats protegidos. Boya
explica que ha presentado
el texto Porque (es

importante mantener un
sectof amenazado por la
recesión y que es vital para
la conservación del
paisaio.

Ossos i ramats, plana 3 Pagei,

ot e paisatge,plana 8

El diputado de Unitat d'Aran, Paco Boya, ha
presentado en el Parlament una ProPuesta de
resolución para crear nuevas ayudas que amplíen las

ya existentes para los pastores afectados por la
reintoducción del oso.

unitat d'aran
dlalòg e bon govèrn

únete al proyecto, tu opinión cuenta

si vols afiliar-te
truca al 973 642 393ara unltat
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d'Aiuntoment de Mlomòs ocfuo
qmb poco lrqnspqrènciott
>El consistori eüta informar sobre l'estat dels comptes del Museu

>IJoposició d'Unitat d'Aran reclama el dret désser informada

I lnitirt rl'Aran se sctrt p()c atès a ItAitrntrrt'rtcrrt clc \Iillurrt)s,
govcnlirt pcr Citl. I dcrlurcia, cr()nt u excn)plc, cltrc clcsprcs

clthavcr sol licitirt cn rcitcraclcs ocasiotts cls cotllptcs dcl
NIuseu rle la Casu f<lltn Chicluct etrcilrit no hagi rebttt citl'r

tiprrs cle cloctuncrrtaci<i.

t\Ialgrat ciuc fà clt-,s :'tt-t\'s

quc cl regiclor Nlarccl
(,astct va cletnanar la

informaci<i per primcra

veg'.rcla, I'opr-rsiciir nomós

ha rebut la rcsposta
scgtient: uJa pujar:à un

tccnic clcl (-onsclh i llavors

ia li clonarcrn cl cluc

busca>.

Unitat d'Aran conclou
qr-re <hi ha una tàlta dc

transparcncia rcfcrent a la

part zrdrninistratir.a clcl

J\Inseu>, percluò als

regidors dcls air,rnta-
ments els cmpara cl drct

cl'informaciri cn virrut clel

qr,ral aqucsts en qualscvol
moment pocle n sol 'li-
citar rl cl corrsistori
I'accés a tota la infor-
mació quc cregrlin ci-

portuna pcl clcsenvo-
lupamcnt clc les sc\rcs

funcions.

Ii,NTITI'VtSI'A

>EMILI SANLLEHY, CONSELHèR GENERAU DETH PRAG

aArqn q d'qrlénher un lorisme
de mès quolitqïll

ven deraplana I
lopant coma desfuarietz
des dtun punt de vista
institucionau (dtaccée
ata lnfotmacion, de
teconeiehement deth
vòste papèr coma
membre dtun otgan
collegiat, eca)?

Deishant de costat es

causes mès anecdotiques,

coma efa lentof enes

responses, era entrega des

Actes dera Comission de

Govèrn, ec , eca, creigui

I
(Eth Conselh s'a convertit en un lòc
a on s'apròven ahèrs purament
administratius e non pas politics>>

que calerie ua teforma
deth Reglament deth
Conselh, de forma que

pefmete-se mès iòc ara

oposicion, de manèra
qu'eú Plen deth Conselh
poguesse setvir entà
debaú e estudiar es ahèts

importants deth país, en

lòc d'èster, coma ei en
aguest moment, un lòc a

on s'aptòven uns ahèrs

puraments administtatius
e non pas politics.
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ENTREVISTA LIUREPENSAMENT

t
!1í

ruí

Quin legat vos dèishe
Miquèu Batta?
Eth trebalh que pendent

sies ans a desvolopat eth

Conselhèr Miquèu Barra a

estat un trebalh d'ua gnna
tenacitat e d'ua onestitat

a totz- pròva. A dedicat

fòrça esfòrci a favor deth

terçon d'Arties e Garòs e

tanben de tot Aran.
Demori èster ara sua

nautaàa.

Personaument, écoma en-

cafatz aguesta naua etapa?

Damb illusion e res-

ponsabilitat, en tot
trebalhar enes ahèrs

Es Emilio Sanlehyla
nuevacamdela

1rclítica aranesa como
conseüh pot el Partit
Renovador dtArties e
Garos (PRAG). Ocupa
su lugaren sustitución
deMiquèuBarra, de
quien destaca su
trabajo constante a
favor de Arties y Garos.
trusio- nado,9anllelty
Ilev"aya unos meses de
r<gratifi- cante>
actividad alser-vicio
delos ciudadanos de
$rtelçon ydeAmn.

especifics deth Terçon,
mès tanben tamb ua vision

global, en toti es

problèmes dera Val.

E quini rèptes pensatz
qu'a d'afrontar eth País?
Aran, a d' arténher un torisme

de mès qualitat, a de

controtlar eth crei- shement

urbanistic, a d'aumentar era

viuenda social e tanben a de

sajar de diversificar era eco-

nomia. Creigui qu'aguesti

setien, enffe d'auti, es mès

ufgents.

4Era vòsta activitat coma
conselhèr stestà desvo-

Amador Marqués

Pogesi os e
poísofge

Era reintroduccion der os mos a

shordat plan. Surtot an pagesta

deth país, que torne a avertir qt/er
os non se n'ei atnt, qu' ét acíe qu'en

quinsevolh moment pòt tornar 
^

hèt mauvestats. Sabem dera poga

importàrrcia deth sector primari en

comparança damb era força deth

tetaan, mès demoren oelhèrs e

vaquèrs era principau hònt
d'ingrèssi des quaus seguís esant

eï venta deú bestiar. Es pagesi

son ciutadans r,'ulnerables en un

país qu'a desbrembat es sues

arcaitz ena economia de

subsisténú e era reintroduccion

der os respon mès a un di-
vertiment d'ecologisme benes-

tant qu'enrède encara mès era

prauba estabilitat d'un sectorPòc

protegil Es g4gesi sonesvertadèrs

ecolo$stes quan hèt deú dialòg

damb era natnra eth fondament

derAran abitable. Damb uavida

activa de sacrifici diati, an

contribusit a transformar un

entom in.hòspit e saur,aç en un

/arèr comanautmi qu'aué menacen

de des.hèir es interèssi Privadi
d'uns pògui que sagen de

colorizar er espaci public. Era

úternat.;\zque mos demore ven

der impols de politiques qu enquia

araatien demomt acomerades e

que recuelhen era televància deú
trebalh ta suenhar eú paisatge

qu'eta pagesia a desvolopat e

qu'aurà de desvolopar Per fòrça

se non volem qu'eth miei se mos

tofne ua mefiaç encara mès

incontrotlabla.

amarques@unitatdaf aír.org
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rrCqu reformqr elh reglqment
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un lòc dedeboll
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passe tara planaT
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