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Sindic

Amigues e amics dAran,
Aguest 26 de mai mos tornam a jogar eth futur dAran.
Era situacion economica e politica actuau merite un Govèrn dAran que priorize es interèssi
generaus dera gent dAran, un Govèrn que garantize era expertesa ena negocion, era
expertesa ena gestion publica; ei a díder, un Govèrn de CDA-PNA.
Damb eth Govèrn dera Generalitat calerà continuar negociant de forma bilaterau toti es
ahèrs dera nòsta Lei e damb el Gobierno de España calerà establir negociacions en toti
aqueri ahèrs dinterès comun.
Er equip de hemnes e òmes candidats ath Conselh per CDA-PNA, compdam damb era
experiéncia des ans ath cap dauant des ajuntaments e deth Conselh. Ans ath dauant
dadministracions, quan coïncidit en temps damb ua grana crisis economica e politica qua
afectat as familhes e tanben molt as administracions publiques.
Ena crisis politica entre eth Govèrn dera Generalitat e eth Gobierno de España, auem
mantengut ath Conselh Generau dAran coma Govèrn territoriau de toti es aranesi damb
un posicionament neutrau qua permetut ua absoluta normalitat sociau.
Totun, era Val dAran, damb era ajuda indobtable deth sector privat amassa damb eth
Govèrn de CDA-PNA auem artenhut quaguesta crisis non age estat tant prigonda coma
ena rèste de territòris. Mos en cau èster orgolhosi.
Gésser e veir es efèctes dera crisis dehòra dAran e comparar damb era situacion quauem
en Aran ei un bon exercici, mès açò, non mos hè a quèir ena autocompladença, ath contrari,
mos da mès fòrça tà contunhar trabalhant en favor dera societat aranesa.
Tàs pròplèus ans, auem rèptes importants que cau afrontar, rèptes que mos an de perméter
mielhorar era nòsta societat, transformar-la e hèr-la ua societat mès dinamica, transparent
e sociaument justa.
Es rèptes principaus deth modèl de societat que prepause CDA-PNA se basen enes cinc
èishi que vos explicam en aguest programa:
- Er èish des persones: sanitari, sociau e demergéncies
- Er èish econòmic.
- Er èish des infraestructures e tecnològic.
- Er èish dera cultura e llengua.
- Er èish institucionau.
Volem manifestar-vos aguesta Reflexion pròpria de CDA-PNA.
Eth nòste partit respècte era pluralitat de pensament politic de toti es militants, simpatizants,
votants e membres que volontariament formen part des nòstes candidatures, tamb er unenc
objectiu de trabalhar entath progrès dAran.
Èm un partit non coaligat tamb cap formacion politica, ne de Catalunya ne der Estat, aguesta
libertat mos permet mantier eth compromís de pensar e trabalhar unicament enes objectius
de milhorar eth nòste país, Aran.
Damb aguest projècte que mos motive e da sentit ara nòsta volentad de trabalh, vos
demanam nauament era vòsta fidança e eth vòste vòt.

VÒTA AS CANDIDATURES MUNICIPAUS E
TATH CONSELH GENERAU DARAN DE CDA-PNA
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SALUT

Finalizacion des òbres de milhora deth
laboratòri e blòc osbtretic atau coma
deth blòc quirúrgic per impòrt de
765.000  (òbra dejà adjudicada)
Suministrament der equipament de
besonh entath nau quiròfan deth
Conselh per impòrt de 466.000  (ajut
Diputacion de Lleida).
Desplegament deth nau Plan Estrategic
de Salut 2018-2023 damb era
conseqüent milhora de finançament.
Execucion deth plan de renauida
tecnologica e dequips en Espitau Val
dAran.
Implantacion de caudèra de Biomassa
entà dar servici de cauhatge e aigua
sanitària ar Espitau e ara residéncia (er
estauvi economic en consum energetic

BENÈSTER
SOCIAU

Finalizacion des òbres de construccion
dera residéncia entara gent grana
plaçada en Les (prevision finaus 2019,
inici 2020)
Licitacion dera gestion dera residéncia
geriatrica deth Baish Aran.
Collaboracion damb er Ajuntament deth
Naut Aran entath projècte de
construccion dera naua residéncia de
gent grana en sòn municipi.
Manteniment der estandard de qualitat
ena prestacion des servicis sociaus.
Desvolopar eth Servici dOrientacion e
Atencion as Families:
Desvolopament deth projècte
diagnòsi dera discapacitat ena Val
dAran entara milhora dera qualitat
de vida dera comunitat de persones
damb discapacitat intelectuau e
fisica en Aran.
Projècte RESPIR  supòrt as
families damb familars discapaciats.
Desplegament SIE ( Servici
Integrau Especializat) entà
persones e families damb grani
problèmes sociaus.
Continuar amiant a tèrme es
servicis de teleassisténcia, urgéncia
sociau...
Servici dassessorament tecnic
entà cercar solucions dadaptacion
des viuendes as persones damb
discapacitats.
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a de perméter climatizar zònes der
Espitau). Convèni dejà signat damb
Diputacion de Lleida.
Convènis de formacion deth personau
sanitari damb centres especializadi.
Estudi dampliacion a futur der Espitau
de Vielha entà milhorar er airau des
consultes.
Construccion dua marquesina ena
entrada durgéncies der Espitau Val
dAran.
Potenciacion dera captacion de
professionaus entar Espitau Val dAran,
damb collaboracion dera Generalitat de
Catalunya, e damb er establiment
daliances estrategiques damb dauti
centres.

Potenciacion e milhora dera
atencion domiciliària en Aran.
Dubertura dua residéncia e centre
datencion as persones damb
discapacitats diuèrses.
Supòrt ath Centre de Discapacitats
ADDA e ath Centre Especiau de Traball
(lauaderia Goiaran)
Continuïtat deth programa de
desvolopament dera Taula dInfancia
Manteniment e milhora des ajudes
sociaus ara infancia.
Desvolopament de naui lòcs especiaus
de trabalh entà persones damb
discapacitat.
Manteniment de toti es programes de
collaboracion damb entitats privades
entà finançar accions de supòrt en
encastre sociau. Manteniment des
programes de garantia juvenila.
Elaboracion, en collaboracion damb
Ajuntaments, deth plan Joen d'Aran,
qu'aurà d'establir politiques de supòrt
as joeni: ara sua formacion, ara sua
emprenedoria, ara sua informacion...
Supòrt as colònies d'estiu tàs nòsti
joeni.
Formalizacion dera cession ar
ajuntament de Les deth parc infantil
dera antica residéncia de Léser e Temps
Liure de Les.

EMERGÉNCIES
DARAN

Implantacion deth nau modèl dera
gestion demergéncies (PompièrsEmergéncies) cossent damb er acòrd
artenhut damb era Generalitat aguest
mes de mai de 2019.
Desplegament daguest acòrd 20192022 en çò que hè ara implementacion
de personau, creacion dera sala centrau
de Pompièrs  Emergéncies dAran
Continuar damb eth renauiment e
milhora des equips dintervencion deth
personau demergéncies.

CULTURA E
PATRIMÒNI

Supòrt economic e logistic ara
Acadèmia Aranesa dera Lengua tà que
pogue desvolopar es sòns trabalhs de
forma independenta.
Potenciacion e impuls de publicacions
en aranés entàs mainatges.
Cercar er acòrd institucionau enta
empréner mesures de foment der
usatge sociau der aranés: campanhes,
concorsi, etc.

Proteccion civil: ajut e supòrt as
ajuntaments d'Aran per part dera
estructura deth Conselh.
Milhora des parcs de pompièrs d'Aran.
Ampliacion Parc Vielha e continuacion
damb era renauida deth parc mobil.
Viabilitat dua estructura demergéncies
en Naut Aran a compdar dera
implantacion deth nau modèl
demergéncies.

Ampliacion dera possibilitat de
realizacion de pròves daccès ara
Universitat en aranés a mès dua matèria
(actuament ei possible en examen
dIstòria)
Promocion der aranés dehòra d'Aran
en collaboracion damb dautes entitats
(ajunt Barcelona MNAC, UB)
Contunhacion damb era celebración
dera IIau. Universitat dIuèrn.

Contunhar es trabalhs entath
reconeishement dAran coma de
Patrimòni dera Umanitat dauant dera
Unesco.

Reabilitacion deth patrimòni
arquitectonic dera Val d'Aran en
collaboracion damb era Diputacion de
Lleida, ajuntaments, EMDs

Campanhes de potenciacion der usatge
der aranés enes administracions
publiques dAran.

Possament des expedients de Ben
Culturau dInterès Locau e Ben Culturau
dInterès Nacionau que siguen sollicitadi
pes ajuntaments.

Finalizacion des òbres de bastiment
deth Musèu deth Haro de Les atau coma
era posteriora integracion en Hilat de
Musèus dAran.
Foment der usatge der aranés enes
bibliotèques, desvolopament deth Plan
entara milhora dera preséncia der
aranés ena Salut.
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Subvencions as entitats culturaus
d'Aran, grops de dances, de musica
Priorizacion actuacions en patrimòni
en aquèri bens que compden damb
catalogacion.
Manteniement e conservacion deth
camin e rèstes dera bastissa deth
Castèth Leon, atau coma des de Garòs.

ENSENHAMENT E
FORMACION

Hèr es gestions enta queth Departament
dEnsenhament se compromete ena
realizacion des òbres deth pati cubèrt
der IES dAran en pressupòst dera
Generalitat entath 2020.
Concrecion e desvolopament deth
curriculum der aranés en Aran.
Realizacion de corsi de formacion
especializadi entàs sectors mès
dinamics dera nòsta economia.
Convènis damb Universitats entara
realizacion de practiques des alumnes
dAran en país.
Demanar ara Generalitat era revision
des critèris dautrejament des bèques
entàs alumnes questúdien dehòra dera
Val dAran (ensenhament universitari)
Contunhar damb eth finançament que
correspon ath Conselh en foncionament
dera Escòla dAdults en Vielha.

ESPÒRTS

Dar continuïtat ara collaboracion enes
activitats escolares programades pes
centres docents dAran
Contunhar damb totes es linies de
supòrt economic en ambit der
ensenhament,convènis minjadors
escolar, ZER.
Continuacion deth desvolopament deth
programa KIVA contra er
assatjamentescolar en toti es centres
educatius deth territòri.
Manteniment convèni entath
foncionament dera bibliotèca generau.
(Convèni Ajuntament de Vielha e Mijaran
 Conselh Generau dAran)
ETEVA: naues formacions ena ETEVA
en foncion der estudi de demana que
realicen
Milhora installacions: isolament e
climatizacion aules dera ETEVA.

Contunhar collaborant damb eth
finançament enes programes PTT enes
branques de besonh.

Manteniment des ajuts as minjadors
escolars e ath transpòrt extraescolar.

Arténher era creacion des federacions
esportives araneses.

Manteniment e potenciacion deth Centre
de Tecnificacion dEspòrts dIuèrn, atau
coma deth Centre Adaptat.

Impulsaram era estructura tecnicadministrativa de gestion esportiva
dAran (traspàs Secretaria Generau
dEspòrts)
Ajuts as familhes desportistes aranesi
que son en programa deth Centre de
Tecnificacion.
Mantier convènis damb es associacions
esportives dAran.
Collaborar damb es ajuntaments ena
optimizacion des installacions
esportives existentes.
Potenciacion der espòrt base.
Continuar organizant amassa damb
dautes institucions , eveniments
esportius de naut nivèu en Aran (Marcha
Beret, Campeonats deth Mon )
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En collaboracion damb ensenhament,
potencion dera formacion dual en Aran.

Collaboracion damb es Societats de
Caça e Pesca dAran, entara creacion
dua piscifactoria de trueita-cavilac,
(terren dejà aquerit).
Construccion dua galeria de tir ena
Bòca Nòrd deth Tunèl (pendenta dobtier
era licéncia municipau dòbres)
Manteniment des bèques entàs
esportites de naut nivèu junhudes as
sòns resultats.
Collaboracion damb entitats organizades
deveniments esportius ena Val dAran.
Consolidar era destinacion dAran coma
territòri de referéncia entà corses de
nauta montanha damb er objectiu de
desestacionalizacion dera aucupacion.

CAMINS E
ACCÈSSI

Execucion deth projècte Trans Garona
finançat pera UE (Hons POCTEFA) de
milhora deth camin reiau entre Pònt de
Rèi e eth Pònt deth Lop.( 1,250,000 )
Redaccion de projècte e recèrca de
finançament entà completar aguest
projècte des deth Pònt deth Lop
enquiath Naut Aran.
Convènis de Collaboracion damb es
Ajuntaments dAran entà milhorar es
accèssi as sòns nuclèus.
Manteniment, milhora e senhalizacion
der hilat de camins e senders dera Val
dAran.

AGRICULTURA,
RAMADERIA E
MEDI AMBIENT

Desvolopament des estrategies deth
programa LEADER, atau coma supòrt
ena solicitud de subvencions LEADER
as beneficiaris.
Foment dera innovacion en sector
agroalimentari, politiques especifiques
entàs joeni deth mon rurau.
Assessorament as nòsti pagesi e
ramadèrs ena PAC 2014-2020. Defensa
des sòns interèssi ath dauant de dautes
administracions.
Facilitar supòrt tecnic entara
implantacion e/o ampliacion de naues
explotacions ramadères.
Conservacion dera biodiversitat dera
Val dAran mejançant es projèctes de
seguiment erecuperacion deth nòste
patrimòni naturau.
Incentivar iniciatives privades o
publiques-privades entara implantacion
de projèctes de produccion
agroalimentària.
Marca de Garantia: Promocion e molt
especiaument supòrt entara
comercializacion desproductes
agroalimentaris dera Val dAran, damb
era assisténcia a hèires e a dauti
eveniments tant en Aran coma dehòra
deth Pais.
Realizacion de corsi de formacion
agraria.
Artesans: Ajuda ara sua profesionalizacion
e molt especiaument supòrt entara
comercializacion des productes artesans
dera Val dAran damb assisténcia a
hèires e a dauti eveniments tant en
Aran coma dehòra deth Pais.
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Manteniment deth projècte deth Trenet
dera Artiga.
Execucion e finalizacion des trabalhs
dejà adjudicadi deth projècte
conservacion des accèssi ath patrimòni
Naturau e culturau dera Val dAran
(pistes de St Joan dArròs, Varradòs,
Artiga de Lin, Mina Victòria, Valarties,,,)
per un totau de 1,500,000 
Collaboracion damb era Diputacion de
Lleida ena execucion dera 2au fase des
òbres daccès ath pòble de Vilamòs
damb un pressupòst de 1,8 milions.

Campanha de promocion deth producte
locau mejançant era potenciacion des
sagèths didentitat Val dAran.
Garantir era continuïtat deth
foncionament der aucidèr dera Val
dAran (Les) coma installacion
estrategica deth sector ramadèr.
Potenciacion des races ramadères
autoctones.
Manteniment des convènis damb es
associacions ramadères d'Aran.
Amassa damb es ajuntaments implantar
eth projècte dinstallacion de caudères
de biomassa a compdar dera limpiesa
de pistes forestaus e bòsqui que
permeten un estauvi energetic e era
regeneracion naturau des bòsqui dAran.
Projèctes Europèus: desvolopament
des actuaus, atau coma de naui
projèctes der encastre miei ambientau
Milhora des refugis d'Aran: installacion
de desfibriladors en toti es refugis de
nauta montanha.
Execucion dera ampliacion e milhora
deth refugi dera Honeria.
Projècte reconstruccion dera casa des
mines de Liat coma nau refugi de nauta
montanha (circuit Sant Joan de ToranLiat-Varradòs-Bagergue)
Mantier era inversion en cabanes, passi
canadencs, mejaçant eth Plan de
Milhores damb es Ajuntaments.
Potenciacion d'Aran Park coma
infraestructura dinamizadora de
reequilibri territoriau economic deth
Baish Aran.

URBANISME,
GESTION DE
RESIDUS E
AIGÜES

URBANISME
Potenciacion dera Oficina dUrbanisme
deth Conselh.
Collaborar damb es ajuntaments enes
informes dautorizacion de reabilitacion,
manteniment de bòrdes e cabanes,
dacòrd damb era naua normativa.
Finalizacion des trabalhs de Plan
Especiau Urbanistic deth Parc
Territoriau dera Garona.
AIGÜES
Possament deth PSARU (plan de
sanejament des aigües residuaus) des
pòbles que non dispausen.
Milhora des EDARs dAran damb era
aplicacion de reposicion e Milhores de
forma annuau.
Esbauç dArties: dar supòrt ar
Ajuntament deth Naut Aran e ara EMD
dArties en totes es accions legaus e

GASTRONOMIA,
COMÈRÇ,
ARTESANIA E
CONSUM

Supòrt e promocion ath comèrç, Naut
Aran, Vielha e Mijaran e Baish Aran, e
comèrç transfronterèr damb França (
Les e Bossòst.)
Assessorament empresariau des
cambis normatius que se poguen
produsir en encastre deth consum e
deth comèrç.
Assessorament empresariau des
possibles ajudes economiques
interessantes entath sector.

administratives entà esclarir es motius
e responsabilitats daguest episòdi,
sens perjudici des accions dejà
prenudes peth Conselh.
GESTION DE RESIDUS
Finalizacion des òbres de milhora dera
deishalheria  planta de transferéncia
en Bèusa.
Incentivar era arremassada de residus
selectius e organica damb diuèrses
campanhes enta contunhar milhorant
es % de remassada.
Metuda en foncionament dua naua
linha especifica de remassada selectiva
pramor des grani resultats obtenguts
enes fraccions de papèrcarton, envasi,
veire e organica.
Hèr a complir era ordenança reguladora
de remassada de residus damb er
objectiu de redusir eth mau usatge des
punts de remassada.

Orientacion e tramitacion des
reclamacions trametudes pes
consumidors.
Projècte de desvolopament deth
comèrç, gastronomia e artesania coma
producte toristic.
Potencion e promocion des eveniment
gastronomics e comerciaus en Aran.

confiança entà
contunhar
trabalhant tath
nòste país
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TORISME

Elaboracion deth Plan Estrategic (de
Marketing e Comunicacion dera Marca
Val dAran) de Torisme 2020-2025,
coma continuacion ath plan estrategic
anterior e de forma consensuada damb
eth sector, ua huelha de rota elaborada
pes actors toristics dera Val entath
desvolopament deth Torisme en Aran.
Estudi e analisi de futur deth
desvolopament toristic ena Val dAran.
Desvolopament dera relacion bilaterau
dera Agéncia Catalana de Torisme e
Foment Torisme Val dAran.
Continuïtat en desvolopament deth
sector toristic cossent damb es
directrius dethPlan dAccions dessenhat
damb eth sistèma de responsabilitat e
sostenibilitat (Certificacion BIOSPHERE)
segontes es critèris deth Global
Sustainable Tourism Council (GSTC)
dera Fundación Naciones Unidas y la
Organización Mundial de Turismo,
implicant as sectors public e privat.
Organizacion deveniment esportius de
referéncia mondiau en territòri: nhèu,
ciclisme, senderisme, ultramaratons.
Ampliacion e milhora des installacions
dera Oficina de Torisme dera Val dAran
en Vielha.
Cambi dubicacion e milhora deth Punt
dInformacion dera Val dAran en Arties.
Creacion deth centre dacuelhuda dAran
Total Bike, entà posicionar era Val coma
destin de ciclisme de referéncia.
Desvolopament deth torisme culturau
ena Val dAran.
Continuïtat damb eth projècte Smarts
Destination en eth quera Val dAran a
estat Plan pilot (desvolopat per
SEGITTUR a demana dera Secretaria
General de Turismo e damb eth supòrt
dera Direccion Generau de Torisme dera
Generalitat) qu arremasse es concèptes
de sostenibilitat, coneishement e
innovacion tecnologica ath torn des
destinacions toristiques. Aguest plan
perseguís er increment dera qualitat
dera experiéncia des toristes que visiten
era Val dAran e eth sòn objectiu ei
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contunhar milhorant era competitivat
dera Val dAran, hèr dera Val dAran un
destin toristic innovador, assolidat sus
ua infrastructura tecnologica de
vanguardia, sosteninle, accesible e que
facilite era interaccion e integracion
deth torista en sòn entorn.
Collaboracion damb dautes entitats
publiques:
Agéncia Catalana de Torisme entara
promocion toristica
Torisme de Barcelona:
desvolopament deth programa
Barcelona  Neu entara
promocion dera Val dAran amassa
damb era mèrca Barcelona (tanben
ei ciutat Biosphere) en totes es
politiques promocionaus a nivèu
internacionau.
Patronat de Turisme de Terres de
Lleida
Continuïtat damb era collaboracion
damb Baqueira Beret SA entàs
campanhes de promocion internacionau
atau coma eth manteniment dera oficina
Val dAran-Baqueira Beret en Toulouse.
Continuar damb eth desvolopament
dera cartèra de productes toristics dera
Val dAran: Nhèu, Senderisme, Aran
Total Bike, Cultura e Patrimoni,
Gastronomic e Comerciau , coma destin
enes mercats objectius, tostemp
laguens der organisme Foment
Torisme Val dAran, coma esturment
de promocion publica  privada dAran,
organisme entà consensuar era cartèra
de productes e mercats e entà definir
es accions de promocion
Internacionalizacion dera Val dAran
coma destin de torisme de nhèu
(França, Centre Euròpa, Regne Unit,
Nòrd Euròpa preferentament)
Desvolopament des projèctes iniciadi
en aguesta legislatura referents ara
ampliacion deth centre BTT e de
ciclotorisme dera Val dAran e era
conexion damb eth Parcours ciclable
francés (damb finalizacion en Tolouse),
autau coma eth Camin de Sant Jaime.

AUCUPACION

Renauiram e possaram, cossent damb
era Lei dAran, eth Conselh Economic
e Sociau dAran.
Promocionar Aran coma destin
dinversions generadores daucupacion.
Establiment de bèques de supòrt ara
emprenedoria entàs joeni.
CEEI: formacion continua ath nòste
empresariat
Collaboracion damb Associacions que
trabalhen entath foment dera
emprenedoria e er empresariat en Aran.

TRANPÒRT
INTERIOR

INSTITUCIONAU

Manteniment deth projècte de transpòrt
regular entre Sud de França e Val d'Aran.
Compromís de restructuracion deth
servici de transpòrt interior dusatgèrs
deth servici, segontes es resultats des
enquèstes hètes as usatgèrs.

Desvolopament deth programa de
supòrt e acompanhament ara
planificacion estrategica en Aran (Aran
2024)
Realizacion dua diagnòsis
socioeconomica.
Definir era vision conjunta de
desvolopament economic e
daucupacion publica-privada.
Impulsaram ua estructura de promocion
economica en Conselh.

Estudiar naui modèls de transpòrt entàs
nuclèus aluenhadi der èish dera N-230
e era sostenibilitat economica.
Contròtle des servicis de transpòrt
interior, transpòrt Val dAran  Lleida,
transpòrt Val dAran  Barcelona.

Desvolopament competenciau dera Lei
dAran.

interèssi deth territòri (seguretat,
ambientaus, economics, toristics

Contunhar potenciant eth foncionament
dera Comission Bilaterau Govèrn dera
Generalitat  Conselh Generau dAran.

Continuar eth trabalh de recèrca de
finançament dactuacions mejançant
era collaboracion publiques-privades.

Contunhar potenciant es relacions e
collaboracions damb es Ajuntaments e
EMDs (Conselh de Bailes)

Supòrt deth Conselh Generau dAran
as ajuntaments Aranesi ath dauant des
sues demanes en autes administracions

Recèrca e obtencion de programes de
finançament europèu entà projèctes de
desvolopament economic, toristic,
scientific en Aran.

Impulsar damb convènis de
collaboracion damb es ajuntaments era
disponibilitat de terren qualificat entara
construccion de viuendes en règim de
loguèr sociau.

Impulsar es relacions deth Conselh
Generau dAran damb eth Govèrn
Centrau en toti aqueri ahèrs dinterès
entà Aran.
Establir un Pacte estrategic de totes es
administracions araneses sus eth
transpòrt pesat ena N230 priorizant es

ADMINISTRACION
GENERAU

Coordinacion damb es ajuntaments des
Plans entà Aucupacion e Formacion.

Consolidacion deth modèl
dadministracion electronica deth
Conselh Generau en toti es sòns
encastres e organismes depenents.
Impulsaram un acòrd damb er
Ajuntament de Les entà possibilitat era
transformacion der airau de CAFISA
coma parc dactivitat economica
(collaboracion INCASOL).
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)

Creacion dun airau especific en Conselh
Generau dAran entath seguiment deth
desplegament dera fibra optica e era
qualitat des servicis de telefonia e TV
en Aran, damb critèri de reequilibri
territoriau e igualtat doportunitats.
Impulsar damb es ajuntaments dAran
aqueri projèctes dimplantacion
dactivitats de léser-esportives en sòn
entorn naturau (sense desvolopament
urbanistic).
Collaboracion damb toti es Ajuntaments
dAran entara dinamizacion e
implantacion de projèctes dinterès
comun.

Carlos
Barrera

Sindic

Amigues i Amics d'Aran,
Aquest 26 de maig ens juguem novament el Futur d'Aran.
La situació econòmica i política actual mereix un Govern d'Aran que prioritzi els interessos
generals de la Gent d'Aran. Un Govern que garanteixi l'experiència en la negociació,
l'experiència en la gestió pública; és a dir, un Govern de CDA-PNA.
Amb el Govern de la Generalitat hem de continuar negociant bilateralment tots els aspectes
de la nostra Llei i amb el Govern d'Espanya haurem d'establir negociacions en tots aquells
assumptes d'interès comú.
L'equip de dones i homes candidats al Conselh d'Aran per CDA-PNA, comptem amb
l'experiència dels anys al capdavant dels Ajuntaments, Entitats Menors Descentralitzades
i del Conselh. Anys davant les administracions, que han coincidit en temps d'una gran crisi
econòmica i política que ha afectat les famílies i també a moltes administracions públiques.
A la crisi política entre el Govern de la Generalitat i al Govern d'Espanya, hem mantingut
al Conselh Generau d'Aran com a Govern territorial de tots els aranesos i araneses amb
un posicionament neutral que ha permès una absoluta normalitat social.
Així i tot la Val d'Aran, amb l'ajuda indubtable del sector privat al costat del Govern de CDAPNA hem aconseguit que aquesta crisi no ens hagi afectat tan profundament com a la resta
del territoris. Hem d'estar orgullosos per això.
Mirar els efectes de la crisi fora d'Aran i comparar amb la situació que tenim aquí és un
bon exercici, però això, no ens permet caure en l'autocompassió, al contrari, ens dóna més
força per continuar treballant a favor de la societat aranesa.
Per als propers anys, tenim reptes importants, que hem d'afrontar, reptes que han de
permetre'ns millorar la nostra societat, transformar-la i fer-la una societat més dinàmica,
transparent i socialment justa.
Els principals reptes del model de societat que proposa CDA-PNA es basen en els cinc
eixos que us expliquem en aquest programa:
- L'eix de les persones: sanitari, social i d'emergències.
- L'eix econòmic.
- L'eix de les infraestructures i la tecnologia.
- L'eix de la cultura i la llengua.
- L'eix institucional.
Per acabar aquesta introducció, us manifestem aquesta Reflexió pròpia de CDA-PNA.
El nostre partit respecta la pluralitat de pensament polític de tots els militants, simpatitzants,
votants i membres que voluntàriament formen part de les nostres candidatures, amb l'únic
objectiu de treballar per al progrés d'Aran.
Som un partit no coaligat amb cap formació política ni de Catalunya ni de l'Estat, aquesta
llibertat ens permet mantenir el nostre compromís de pensar i treballar únicament en els
objectius de millorar el nostre país, Aran.
Amb aquest projecte que ens motiva i dóna sentit a la nostra voluntat de treball, us demanem
novament la vostra confiança i el vostre vot.

VOTA A LES CANDIDATURES MUNICIPALS I
AL CONSELH GENERAU D'ARAN DE CDA-PNA
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SALUT

Finalització de les obres de millora del
laboratori i bloc d'obstetrícia com del
bloc quirúrgic per import de 765.000
(obra ja adjudicada)
Subministrament de l'equip necessari
per al nou quiròfan del Conselh per un
import de 466.000  (Ajuda Diputació
de Lleida)
Desplegament del nou Pla Estratègic
de Salut 2018-2023 amb la conseqüent
millora de finançament.
Execució del pla de renovació
tecnològica i d'equips en el Espitau Val
d'Aran.
Implantació de caldera de Biomassa
per donar servei de calefacció i aigua
sanitària a l'Hospital i a la Residència.
L'estalvi econòmic en consum energètic

BENESTAR
SOCIAL

Finalització de les obres de construcció
de la Residència per a la Gent Gran
situada a Les (previsió finals del 2019
- principis del 2020).
Licitació de la gestió de la Residència
per a la Gent Gran, situada a Les.
Col·laboració amb l'Ajuntament de Naut
Aran per al projecte de construcció de
la nova Residència per a la Gent Gran,
al seu municipi.
Manteniment de l'estàndard de qualitat
en la prestació dels serveis socials.
Desenvolupar el Servei d'Orientació i
Atenció a les Famílies:
Desenvolupament del projecte de
diagnòstic de la discapacitat a la
Val d'Aran per a la millora de la
qualitat de vida de la comunitat de
persones amb discapacitat
intel·lectual a l'Aran.
Projecte RESPIR - Suport a les
famílies amb membres
discapacitats.
Desplegament SIE (Servei Integral
Especialitzat) per a persones i
famílies amb importants problemes
socials.
Continuar oferint els serveis de
teleassistència, urgència social, etc.
Servei d'assessorament tècnic per
buscar solucions a l'adaptació dels
habitatges de les persones amb
discapacitat.

13

permetrà climatitzar les zones de
l'Hospital. Conveni ja signat amb la
Diputació de Lleida.
Convenis de formació del personal
sanitari amb centres especialitzats.
Estudi d'ampliació a futur de l'Hospital
de Vielha per millorar l'àrea de
consultes.
Construcció d'una marquesina a
l'entrada d'urgències de l'Espitau Val
d'Aran.
Potenciació de la captació de
professionals per al Espitau Val d'Aran
en col·laboració amb la Generalitat de
Catalunya, establint aliances
estratègiques amb altres centres.

Potenciació i millora de l'atenció
domiciliària a Aran.
Obertura d'una Residència i Centre
d'Atenció a les Persones amb
discapacitats diverses.
Suport al Centre de Discapacitats ADDA
i al Centre Especial de Treball (Bugaderia
Goiaran).
Continuïtat del programa de
desenvolupament de la Taula d'Infància.
Manteniment i millora de les ajudes
socials a la infància.
Desenvolupament de nous llocs de
treball especials per a persones amb
discapacitat.
Manteniment de tots els programa de
col·laboració amb les entitats privades
per al finançament d'accions de suport
en l'àmbit social.
Manteniment dels programes de
Garantia Juvenil.
Elaboració en col·laboració amb els
ajuntaments, del Pla Jove d'Aran, que
ha d'establir polítiques de suport als
joves, a la seva formació, a la seva
emprenedoria, a la seva formació, etc.
Suport a la Colònies d'Estiu per als
nostres joves.
Formalització de la cessió a l'Ajuntament
de Les del parc infantil de l'antiga
Residència d'Oci i Temps Lliure de Les.

EMERGÈNCIES
DARAN

CULTURA I
PATRIMONI

Implantació del nou model de la gestió
d'emergències (Pompièrs Emergències)

Protecció civil: Ajuda i suport als
ajuntaments i Aran per part de
l'estructura del Conselh.

Desplegament d'aquest acord 20192022 pel que fa a la implementació de
personal, creació de la sala central de
Pompièrs - Emergències d'Aran.

Millora dels Parcs d'Pompièrs d'Aran.
Ampliació del parc de Vielha i seguir
amb la renovació del parc mòbil.

Continuar amb la renovació i millora
dels equips de intervenció del personal
d'emergències.

Viabilitat d'una estructura
d'emergències a Naut Aran a partir de
la implantació del nou model
d'emergències.

Suport econòmic i logístic a l'Acadèmia
Aranesa dera Lengua perquè pugui
desenvolupar els seus treballs de forma
independent.

Ampliació de la possibilitat de realitzar
proves d'accés a la Universitat en aranès
a més d'una matèria (actualment és
possible en l'examen d'Història)

Potenciació i impuls de publicacions
en aranès per a nens.

Promoció de l'aranès fora d'Aran, en
col·laboració amb altres entitats
(ajuntaments, MNAC, UB)

Crear l'acord institucional per
emprendre mesures de foment de l'ús
social de l'aranès: campanyes,
concursos, etc.
Continuar els treballs per al
reconeixement d'Aran com a Patrimoni
de la Humanitat davant la UNESCO.
Campanyes de potenciació de l'ús de
l'aranès en les administracions
públiques d'Aran.
Finalització de les obres de construcció
del Museu deth Haro de Les, així com
la seva posterior integració en la Xarxa
de Museus d'Aran.
Foment de l'ús de l'aranès a les
biblioteques, desenvolupament del Pla
per a la millora de la presència de
l'aranès en Salut.
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Continuar amb la celebració de la IIa.
Universitat d'Hivern.
Rehabilitació del patrimoni arquitectònic
de la Val d'Aan en col·laboració amb la
Diputació de Lleida, Ajuntaments i EMDs.
Impuls dels expedients de Bé Cultural
d'Interès Locals i Bé Cultural d'Interès
Nacional que es sol·licitats pels
ajuntaments.
Subvencions a les entitats culturals
d'Aran, grups de danses, música, etc.
Priorització de les actuacions en
patrimoni en aquells béns que compten
amb catalogació.
Manteniment i conservació del camí i
restes de Castèth Leon, així com de les
de de Garòs.

EDUCACIÓ I
FORMACIÓ

Gestionar perquè el Departament
d'Ensenyament es comprometi a la
realització de les obres del pati cobert
de l'Institut d'Aran en el pressupost del
2020.
Concreció i desenvolupament del
currículum de l'aranès a l'Aran.
Realització de cursos de formació
especialitzats per als sectors més
dinàmics de la nostra economia.
Convenis amb Universitats per a la
realització de pràctiques dels alumnes
d'Aran al País.
Sol·licitar a la Generalitat la revisió dels
criteris de concessió de beques per als
alumnes que estudien fora de la Val
d'Aran. (Ensenyament Universitari).
Continuar amb el finançament que
correspongui al Conselh en el
funcionament del Centre de Formació
d'Adults Val d'Aran.
Continuar amb el finançament dels
programes PTT en les branques
necessàries.

ESPORTS

Aconseguir la creació de les federacions
esportives araneses.
Impulsarem l'estructura
tecnicoadministrativa de gestió
esportiva d'Aran (traspàs Secretària
General d'Esports).
Ajuts per a les famílies dels esportistes
aranesos a programa del Centre de
Tecnificació.
Mantenir convenis amb les associacions
esportives d'Aran.
Col·laborar amb els ajuntaments per a
l'optimització de les instal·lacions
esportives existents.
Potenciació de l'esport base.
Continuar organitzant al costat d'altres
institucions, esdeveniments esportius
d'alt nivell en Aran (Marxa Beret,
Campionats del Món).
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Donar continuïtat a la col·laboració en
les activitats escolars programades pels
centres docents d'Aran.
Continuar amb totes les línies de suport
econòmic en l'àmbit de l'ensenyament,
convenis menjadors escolars, ZER, etc.
Continuació amb el desenvolupament
del programa KIVA contra l'assetjament
escolar a tots els centres educatius del
territori.
Manteniment del conveni per al
funcionament de la Biblioteca Generau
de Vielha (Conveni entre l'Ajuntament
de Vielha e Mijaran i el Conselh Generau
d'Aran).
ETEVA: noves formacions en funció de
l'estudi de demanda que realitzin.
Millora de les instal·lacions: aïllament
i climatització de les aules d'ETEVA.
Manteniment de les ajudes als
menjadors escolars i al transport extraescolar.
En col·laboració amb el Departament
d'Ensenyament, potenciació de la
formació dual en Aran.

Manteniment i potenciació del Centre
de Tecnificació Esportiu d'Hivern, així
com del Centre Adaptat.
Col·laboració amb les Societats de Caça
i Pesca d'Aran, per a la creació d'una
piscifactoria de truita-cabilac, en un
terreny ja adquirit.
Construcció d'una galeria de tir a la
Boca Nord del Túnel (pendent d'obtenir
la llicència municipal d'obres).
Manteniment de les beques per a
esportistes d'alt nivell relacionades als
seus resultats.
Col·laboració amb entitats
organitzadores d'esdeveniments
esportius a la Val d'Aran.
Consolidar la destinació d'Aran com a
territori de referència per a cursos d'alta
muntanya amb l'objectiu de
desestacionalització de l'ocupació.

CAMINS E
ACCESSOS

Execució del projecte · Trans-Garonne
"finançat per la UE (Fons POCTEFA) i
millora del Camí Reial entre Pònt i Rei
i el Pònt deth Lop (1.250.000 ).
Redacció del projecte i recerca de
finançament per completar aquest
projecte des Eth Pònt deth Lop fins
Naut Aran.
Convenis de col·laboració amb els
Ajuntaments d'Aran per a la millora dels
accessos als nuclis.
Manteniment, millora i senyalització de
la xarxa de camins i senders de la Val
d'Aran.

AGRICULTURA,
RAMADERIA I
MEDI AMBIENT

Desenvolupament d'estratègies del
programa LEADER, així com donar
suport a les sol·licituds de subvencions
LEADER als beneficiaris.
Foment de la innovació en el sector
agroalimentari, polítiques específiques
per als joves del món rural.
Assessorament als nostres pagesos i
ramaders en la PAC 2014-2020.
Defensa dels seus interessos davant la
resta d'administracions.
Facilitar el suport tècnic per a la
implantació i / o ampliació de noves
explotacions ramaderes.
Conservació de la biodiversitat de la Val
d'Aran mitjançant projectes de
seguiment i recuperació del nostre
patrimoni natural.
Incentivar iniciatives privades o
públiques-privades, per a la implantació
de projectes de producció
agroalimentària.
Marca de Garantia: Promoció i
especialment suport per a la
comercialització dels productes
agroalimentaris de la Val d'Aran, amb
l'assistència a fires i altres
esdeveniments, tant a Aran com fora
del País.
Realització de cursos de formació
agrària.
Artesans: Ajuda a la seva
professionalització i especial suport per
a la comercialització dels productes

16

Manteniment del projecte del Trenet de
l'Artiga de Lin.
Execució i finalització dels treballs ja
adjudicats del projecte de "Consevació
dels accessos al Patrimoni Natural i
Cultural de la Val d'Aran (pistes de Sant
Joan d'Arròs, Varradòs, Artiga de Lin,
Mines Victòria, Valarties, etc.) per un
import de 1.500.000 .
Col·laboració amb la Diputació de Lleida
en l'execució de la 2a fase de les obres
d'accés al poble de Vilamòs, amb un
pressupost de 1,8 milions .

artesans de la Val d'Aran, amb
assistència a fires i altres esdeveniments
tant a Aran com fora del País.
Campanya de promoció del producte
local mitjançant la potenciació de
Segells d'identitat Val d'Aran.
Garantir la continuïtat del funcionament
de l'escorxador de la Val d'Aran (Les)
com a instal·lació estratègica del sector
ramader.
Potenciació de les races ramaderes
autòctones.
Manteniment dels convenis amb les
associacions ramaderes d'Aran.
En col·laboració amb els ajuntaments,
implantar el projecte d'instal·lació de
calderes de biomassa a partir de la
neteja de les pistes forestals i boscos
que permetin un estalvi energètic i la
regeneració natural de boscos d'Aran.
Projectes Europeus: desenvolupament
dels actuals, així com de nous projectes
de l'àmbit mediambiental.
Millora dels refugis d'Aran: instal·lació
de desfibril·ladors en tots els refugis
d'alta muntanya (circuit Sant Joan de
Toran- Liat-Varradòs- Bagergue)
Mantenir la inversió en cabanes, passos
canadencs, mitjançant el Pla de Millores
amb els ajuntaments.
Potenciació d'Aran Park com a
infraestructura dinamitzadora de
reequilibri territorial econòmic del Baish
Aran.

URBANISME,
GESTIÓ DE
RESIDUS I
AIGÜES

URBANISME
Potenciació de l'Oficina d'Urbanisme
del Conselh.
Col·laboració amb els ajuntaments en
els informes d'autorització de
rehabilitació, manteniment de quadres
i cabanes, d'acord amb la nova
normativa.
Finalització dels treballs del Pla Especial
Urbanístic del Parc Territorial del
Garona.
AIGÜES
Impuls del PSARU (Pla de Sanejament
d'Aigües Residuals) de les poblacions
que no disposin d'aquest.
Millora dels EDAR d'Aran amb
l'aplicació de reposició i millores de
forma anual.
Esfondrament d'Arties: Donar suport a
l'Ajuntament de Naut Aran i a l'EMD

GASTRONOMIA,
COMERÇ,
ARTESANIA I
CONSUM

Suport i promoció al comerç, Naut Aran,
Vielha e Mijaran i Baish Aran així com
al comerç transfronterer amb França
(Les i Bossòst).
Assessorament empresarial dels canvis
de normatives que es puguin donar en
l'àmbit del consum i del comerç.
Assessorament empresarial de les
possibles ajudes econòmiques
interessants per al sector.

d'Arties i Garòs en totes les accions
legals i administratives per aclarir els
motius i responsabilitats i aquest
episodi, sense perjudici de les accions
ja empreses pel Conselh Generau.
GESTIÓ DE RESIDUS
Finalització de les obres de millora del
dipòsit de deixalles - planta de
transferència a Bèussa.Incentivar la recollida de residus
selectius i orgànics mitjançant diverses
campanyes per continuar millorant els
% de recollida.
Posada en funcionament d'una nova
línia específica de recollida selectiva
tenint en compte els grans resultats
obtinguts en les fraccions de papercartró, envasos, vidre i orgànica.
Fer complir l'ordenança reguladora de
recollida de residus amb l'objectiu de
reduir el mal ús dels punts de recollida.

Orientació i tramitació de les
reclamacions presentades pels
consumidors.
Projecte de desenvolupament del
comerç, gastronomia i artesania com
a producte turístic.
Potenciació i promoció dels
esdeveniments gastronòmics i
comercials a Aran.

confiança per
continuar
treballant pel
nostre pais
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TURISME

Elaboració del Pla Estratègic de Turisme
2020-2025 (de Màrqueting i
comunicació de la Marca Val d'Aran),
com a continuació al pla estratègic
anterior i de manera consensuada amb
el sector, un full de ruta elaborat pels
actors turístics de la Val per al
desenvolupament del Turisme a Aran.

l'objectiu és continuar millorant la
competitivitat de la Val d'Aran,
convertint-la en una destinació turística
innovadora, consolidada sobre una
infraestructura tecnològica
d'avantguarda , sostenible, accessible
i que faciliti la interacció i integració del
turista en el seu entorn.

Estudi i anàlisi de futur del
desenvolupament turístic a la Val d'Aran.

Col·laboració amb la resta d'entitats
públiques:

Desenvolupament de la relació bilateral
de l'Agència Catalana de Turisme i
Foment Torisme Val d'Aran.
Continuïtat en el desenvolupament del
sector turístic d'acord amb les directrius
del Pla d'Accions dissenyat amb el
sistema de responsabilitat i sostenibilitat
(Certificació Biosphere) d'acord amb
els criteris del Global Sustainable
Tourism Council (GSTC) de la Fundació
Nacions Unides i l'Organització Mundial
de Turisme, implicant sectors públics
i privats.
Organització d'esdeveniments esportius
de referència mundial en el territori:
neu, ciclisme, senderisme, ultra
maratons, etc.
Ampliació i millora de les instal·lacions
de l'Oficina de Turisme de la Val d'Aran
a Vielha.
Canvi d'ubicació i millora del Punt
d'Informació de la Val d'Aran a Arties.
Creació del Centre d'Acollida d'Aran
total Bike, per posicionar la Val com a
destinació de ciclisme de referència.
Desenvolupament del turisme cultural
a la Val d'Aran.
Continuïtat amb el projecte Smarts
Destination en què la Val d'Aran ha estat
Pla Pilot (desenvolupat per SEGITUR a
petició de la Secretaria General de
Turisme i amb el suport de la Direcció
General de Turisme de la Generalitat),
que recull els conceptes de
sostenibilitat, coneixement i innovació
tecnològica al voltant de les destinacions
turístiques. Aquest Pla persegueix
l'increment de la qualitat de l'experiència
dels turistes que visiten la Val d'Aran i
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Agència Catalana de Turisme, per
a la promoció turística.
Turisme de Barcelona:
desenvolupament del programa
"Barcelona- Neu", per a la promoció
de la Val d'Aran al costat de la
marca Barcelona (també ciutat
Biosphere) en totes les polítiques
promocionals a nivell internacional.
Patronat de Turisme de les Terres
de Lleida.
Continuïtat amb la col·laboració amb
Baqueira Beret S.A. en les campanyes
de promoció internacional així com el
manteniment de l'oficina de la Val
d'Aran - Baqueira Beret a Tolosa.
Continuar amb el desenvolupament de
la cartera de productes turístics de la
Val d'Aran: neu, senderisme, Aran Total
Bike, cultura i patrimoni, gastronomia
i Comerç, com a destinació en els
mercats objectius, sempre dins de l
organisme "Foment Torisme Val d'Aran",
com a instrument de promoció públicaprivada d'Aran, organisme per a
consensuar la carteja de productes i
mercats i per definir les accions de
promoció.
Internacionalització de la Val d'Aran
com a destinació de Turisme de Neu
(França, Centreeuropa, Regne Unit,
Nord d'Europa, preferentment).
Desenvolupament dels projectes iniciats
en aquesta legislatura en referència a
l'ampliació del centre BTT i de cicle
turisme de la Val d'Aran i la connexió
amb el Parcours Ciclable France (amb
final a Tolosa), així com el "Camí de
Santiago"

TREBALL I
OCUPACIÓ

Renovarem i impulsarem, d'acord amb
la Llei d'Aran, el Conselh Economic e
Sociau d'Aran.
Promocionar Aran com a destinació
d'inversions generadores d'ocupació.
Establiment de beques de suport a
l'emprenedoria per als joves.
CEEI: formació continua al nostre
empresariat.
Col·laboració amb les associacions que
treballen per al foment de
l'emprenedoria i l'empresariat a Aran.

TRANPORT
INTERIOR

INSTITUCIONAL

Desenvolupament del programa de
suport i acompanyament a la
planificació estratègica a Aran (Aran
2024).
Realització d'una diagnosi
socioeconòmia.
Definir la visió conjunta de
desenvolupament econòmic i
d'ocupació pública-privada.
Impulsarem una estructura de promoció
econòmica al Conselh.

Manteniment del projecte de transport
regular entre el Sud de França i la Val
d'Aran.

Estudiar nous models de transport cap
als nuclis allunyats de l'eix de la N-230
i la sostenibilitat econòmica.

Compromís de reestructuració del servei
de transport interior d'usuaris del servei,
d'acord amb els resultats de les
enquestes realitzades als usuaris.

Control dels servei de transport intern
Val d'Aran - Lleida, transport Val d'Aran
- Barcelona.

Desenvolupament competencial de la
Llei d'Aran.

els interessos del territori (seguretat,
ambientals, econòmics, turístics, etc.).

Continuar potenciant el funcionament
de la Comissió Bilateral GeneralitatConselh Generau d'Aran.

Continuar treballant en la recerca de
finançament d'actuacions mitjançant la
col·laboració pública-privada.

Continuar potenciant les relacions i
col·laboracions amb els Ajuntaments i
EMDs (Consell d'Alcaldes).

Suport del Conselh Generau d'Aran als
Ajuntaments aranesos davant les seves
peticions a la resta de les
administracions.

Recerca i obtenció de programes de
finançament europeus per a projectes
de desenvolupament econòmic, turístic,
científic, etc. a lAran.
Impulsar les relacions del Consell
General d'Aran amb el Govern Central
en tots els assumptes d'interès per
Aran.
Establir un Pacte estratègic de totes les
administracions araneses sobre el
transport pesat a la N-230, prioritzant

ADMINISTRACIÓ
GENERAL

Coordinar amb els ajuntaments els
Plans per a l'Ocupació i Formació.

Consolidació del model d'administració
electrònica del Consell General en tots
els seus àmbits i organismes
dependents.
Impulsarem un acord amb l'Ajuntament
de Les per a possibilitar la transformació
de l'àrea de CAFISA com a parc
d'activitats econòmiques (col·laboració
INCASOL).
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Impulsar amb convenis de col·laboració
amb els ajuntaments la disponibilitat
de terreny qualificat per a la construcció
d'habitatges en règim de lloguer social.
Creació d'una àrea específica al Conselh
Generau d'Aran per al seguiment del
desplegament de la fibra òptica i la
qualitat dels serveis de telefonia i TV a
Aran, amb criteri de reequilibri territorial
i igualtat d'oportunitats.
Impulsar amb els Ajuntaments d'Aran
els projectes d'implantació d'activitats
d'oci i esportives en el seu entorn
natural (sense desenvolupament
urbanístic).
Col·laboració amb tots els Ajuntaments
d'Aran per a la dinamització i
implantació de projectes d'interès comú.

Amigas y Amigos de Aran,

Carlos
Barrera

Sindic

Este 26 de mayo nos jugamos nuevamente el Futuro de Aran.
La situación económica y política actual merece un Gobierno de Aran que priorice los
intereses generales de la Gente de Aran. Un Gobierno que garantice la experiencia en la
negociación, la experiencia en la gestión pública; es decir, un Gobierno de CDA-PNA.
Con el Gobierno de la Generalitat debemos continuar negociando bilateralmente todos los
aspectos de nuestra Ley y con el Gobierno de España deberemos establecer negociaciones
en todos aquellos asuntos de interés común.
El equipo de mujeres y hombres candidatos al Conselh dAran por CDA-PNA, contamos
con la experiencia de los años a la cabeza de los Ayuntamientos, Entidades Menores
Descentralizadas y del Conselh. Años delante las administraciones, que han coincidido en
tiempos de una gran crisis económica y política que ha afectado a las familias y también
a muchas administraciones públicas.
En la crisis política entre el Gobierno de la Generalitat y en el Gobierno de España, hemos
mantenido al Conselh Generau de Aran como Gobierno territorial de todos los araneses y
aranesas con un posicionamiento neutral que ha permitido una absoluta normalidad social.
Aun así la Val dAran, con la ayuda indudable del sector privado junto al Gobierno de CDAPNA hemos conseguido que esta crisis no nos haya afectado tan profundamente como al
resto del territorios. Debemos estar orgullosos por ello.
Mirar los efectos de la crisis fuera de Aran y comparar con la situación que tenemos aquí
es un buen ejercicio, pero esto, no nos permite caer en la autocompasión, al contrario, nos
da más fuerza para continuar trabajando en favor de la sociedad aranesa.
Para los próximos años, tenemos retos importantes, que debemos afrontar, retos que
deben de permitirnos mejorar nuestra sociedad, transformarla y hacerla una sociedad más
dinámica, transparente y socialmente justa.
Los principales retos del modelo de sociedad que propone CDA-PNA se basan en los cinco
ejes que os explicamos en este programa:
- El eje de las personas: sanitario, social y de emergencias.
- El eje económico.
- El eje de las infraestructuras y la tecnología.
- El eje de la cultura y la lengua.
- El eje institucional.
Para terminar esta introducción, os manifestamos esta Reflexión propia de CDA-PNA.
Nuestro partido respeta la pluralidad de pensamiento político de todos los militantes,
simpatizantes, votantes y miembros que voluntariamente forman parte de nuestras
candidaturas, con el único objetico de trabajar para el progreso de Aran.
Somos un partido no coligado con ninguna formación política ni de Catalunya ni del Estado,
esta libertad nos permite mantener nuestro compromiso de pensar y trabajar únicamente
en los objetivos de mejorar nuestro país, Aran.
Con este proyecto que nos motiva y da sentido a nuestra voluntad de trabajo, os pedimos
nuevamente vuestra confianza y vuestro voto.

VOTA A LAS CANDIDATURAS MUNICIPALES Y
AL CONSELH GENERAU DE ARAN DE CDA-PNA
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SALUD

Finalización de las obras de mejora del
laboratorio y bloque de obstetricia como
del bloque quirúrgico por importe de
765.000  (obra ya adjudicada)
Suministro del equipo necesario para
el nuevo quirófano del Conselh por un
importe de 466.000 (Ayuda Diputació
de Lleida)
Despliegue del nuevo Plan Estratégico
de Salud 2018-2023 con la
consecuente mejora de financiación.
Ejecución del plan de renovación
tecnológica y de equipos en el Espitau
Val dAran.
Implantación de caldera de Biomasa
para dar servicio de calefacción y agua
sanitaria al Hospital y a la Residencia.
El ahorro económico en consumo

BIENESTAR
SOCIAL

Finalización de las obras de
construcción de la Residencia para la
Gente Mayor ubicada en Les (previsión
finales del 2019  principios del 2020).
Licitación de la gestión de la Residencia
para la Gente Mayor, ubicada en Les
Colaboración con el Ayuntamiento de
Naut Aran para el proyecto de
construcción de la nueva Residencia
para la Gente Mayor, en su municipio.
Mantenimiento del estándar de calidad
en la prestación de los servicios sociales.
Desarrollar el Servicio de Orientación
y Atención a las Familias:
Desarrollo del proyecto de
diagnóstico de la discapacidad en
la Val dAran para la mejora de la
calidad de vida de la comunidad
de personas con discapacidad
intelectual en Aran.
Proyecto RESPIR  Apoyo a las
familias con miembros
discapacitados.
Despliegue SIE (Servicio Integral
Especializado) para personas y
familias con importantes
problemas sociales.
Continuar ofreciendo los servicios
de tele-asistencia, urgencia social,
etc.
Servicio de asesoramiento técnico
para buscar soluciones a la
adaptación de las viviendas de las
personas con discapacidad.
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energético permitirá climatizar las zonas
del Hospital. Convenio ya firmado con
la Diputació de Lleida.
Convenios de formación del personal
sanitario con centros especializados.
Estudio de ampliación a futuro del
Hospital de Vielha para mejorar el área
de consultas.
Construcción de una marquesina en la
entrada de urgencias del Espitau Val
dAran.
Potenciación de la captación de
profesionales para el Espitau Val dAran
en colaboración con la Generalitat de
Catalunya, estableciendo alianzas
estratégicas con otros centros.

Potenciación y mejora de la
atención domiciliaria en Aran.
Apertura de una Residencia y Centro
de Atención a las Personas con
discapacidades diversas.
Apoyo al Centro de Discapacitados
ADDA y al Centro Especial de Trabajo
(Lavandería Goiaran).
Continuidad del programa de desarrollo
de la Mesa de Infancia.
Mantenimiento y mejora de las ayudas
sociales a la infancia.
Desarrollo de nuevos puestos de trabajo
especiales para personas con
discapacidad.
Mantenimiento de todos los programa
de colaboración con las entidades
privadas para la financiación de acciones
de apoyo en el ámbito social.
Mantenimiento de los programas de
Garantía Juvenil.
Elaboración en colaboración con los
Ayuntamientos, del Plan Joven de Aran,
que deberá establecer políticas de apoyo
a los jóvenes, a su formación, a su
emprendeduría, a su formación
Apoyo a la Colonias de Verano para
nuestros jóvenes.
Formalización de la cesión al
Ayuntamiento de Les del parque infantil
de la antigua Residencia de Ocio y
Tiempo Libre de Les.

EMERGENCIAS
DE ARAN

CULTURA Y
PATRIMONIO

Implantación del nuevo modelo de la
gestión de emergencias (Pompièrs 
Emergencias)

Protección civil: Ayuda y apoyo a los
Ayuntamientos e Aran por parte de la
estructura del Conselh.

Despliegue de este acuerdo 2019-2022
en lo referente a la implementación de
personal, creación de la sala central de
Pompièrs  Emergéncies dAran.

Mejora de los Parques de Pompièrs
dAran. Ampliación del parque de Vielha
y seguir con la renovación del parque
móvil.

Continuar con la renovación y mejora
de los equipos de intervencion del
personal de emergencias.

Viabilidad de una estructura de
emergencias en Naut Aran a partir de
la implantación del nuevo modelo de
emergencias.

Apoyo económico y logístico a la
Acadèmia Aranesa dera Lengua para
que pueda desarrollar sus trabajos de
forma independiente.

aranés además de una materia
(actualmente es posible en el examen
de Historia)

Potenciación e impulso de publicaciones
en aranés para niños.
Crear el acuerdo institucional para
emprender medidas de fomento del uso
social del aranés: campañas, concursos,
etc.
Continuar los trabajos para el
reconocimiento de Aran como
Patrimonio de la Humanidad ante la
UNESCO.
Campañas de potenciación del uso del
aranés en las administraciones públicas
de Aran.
Finalización de las obras de
construcción del Musèu deth Haro de
Les, así como su posterior integración
en la Red de Museos de Aran.
Fomento del uso del aranés en las
bibliotecas, desarrollo del Plan para la
mejora de la presencia del aranés en
Salud.
Ampliación de la posibilidad de realizar
pruebas de acceso a la Universidad en
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Promoción del aranés fuera de Aran,
en colaboración con otras entidades
(ayuntamientos, MNAC, UB)
Continuar con la celebración de la IIa.
Universidad de Invierno.
Rehabilitación del patrimonio
arquitectónico de la Val dAan en
colaboración con la Diputació de Lleida,
Ayuntamientos y EMDs.
Impulso de los expedientes de Bien
Cultural de Interés Locales y Bien
Culturau de Interés Nacional que se
solicitados por los Ayuntamientos.
Subvenciones a las entidades culturales
de Aran, grupos de danzas, música,
etc.
Priorización de las actuaciones en
patrimonio en aquellos bienes que
cuentan con catalogación.
Mantenimiento y conservación del
camino y restos de Castèth Leon, así
como de los de Garòs.

EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN

Gestionar para que el Departament
dEnsenyament se comprometa a la
realización de las obras del patio
cubierto del Instituto dAran en el
presupuesto del 2020.
Concreción y desarrollo del curriculum
del aranés en Aran.
Realización de cursos de formación
especializados para los sectores más
dinámicos de nuestra economía.
Convenios con Universidades para la
realización de prácticas de los alumnos
de Aran en el País.
Solicitar a la Generalitat la revisión de
los criterios de concesión de becas para
los alumnos que estudian fuera de la
Val dAran. (Enseñanza Universitaria).
Continuar con la financiación que
corresponda al Conselh en el
funcionamiento del Centro de
Formación de Adultos Val dAran.
Continuar con la financiación de los
programas PTT en las ramas necesarias.

Continuar con todas las líneas de apoyo
económico en el ámbito de la
enseñanza, convenios comedores
escolares, XER, etc.
Continuación con el desarrollo del
programa KIVA contra el acoso escolar
en todos los centros educativos del
territorio.
Mantenimiento del convenio para el
funcionamiento de la Bibliotèca Generau
de Vielha (Convenio entre el Ajuntament
de Vielha e Mijaran y el Conselh Generau
dAran).
ETEVA: nuevas formaciones en función
del estudio de demanda que realicen.
Mejora de las instalaciones: aislamiento
y climatización de las aulas de ETEVA.
Mantenimiento de las ayudas a los
comedores escolares y al transporte
extra-escolar.
En colaboración con el Departament
dEnsenyament, potenciación de la
formación dual en Aran.

Dar continuidad a la colaboración en
las actividades escolares programadas
por los centros docentes de Aran.

DEPORTES

Conseguir la creación de las
federaciones deportivas aranesas.
Impulsaremos la estructura técnicoadministrativa de gestión deportiva de
Aran (traspaso Secretaria General
dEsports).
Ayudas para las familias de los
deportistas araneses en programa del
Centro de Tecnificación.
Mantener convenios con las
asociaciones deportivas de Aran.
Colaborar con los ayuntamientos para
la optimización de las instalaciones
deportivas existentes.
Potenciación del deporte base.
Continuar organizando junto a otras
instituciones, eventos deportivos de
alto nivel en Aran (Marxa Beret,
Campeonatos del Mundo).

23

Mantenimiento y potenciación del
Centro de Tecnificación Deportivo de
Invierno, así como del Centro Adaptado.
Colaboración con las Sociedades de
Caza y Pesca de Aran, para la creación
de una piscifactoría de trucha-cabilac,
en un terreno ya adquirido.
Construcción de una galería de tiro en
la Boca Norte del Túnel (pendiente de
obtener la licencia municipal de obras).
Mantenimiento de las becas para
deportistas de alto nivel relacionadas a
sus resultados.
Colaboración con entidades
organizadoras de eventos deportivos
en la Val dAran.
Consolidar la destinación de Aran como
territorio de referencia para cursos de
alta montaña con el objetivo de
desestacionalización de la ocupación.

CAMINOS Y
ACCESSOS

Ejecución del proyecto ·Trans Garona
financiado por la UE (Fondo POCTEFA)
e mejora del Camin Real entre Pònt e
Rei y el Pònt deth Lop (1.250.000).
Redacción del proyecto y búsqueda de
financiación para completar este
proyecto desde Eth Pònt deth Lop hasta
Naut Aran.
Convenios de colaboración con los
Ayuntamientos de Aran para la mejora
de los accesos a los núcleos.
Mantenimiento, mejora y señalización
de la red de caminos y senderos de la
Val dAran.

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
MEDIO
AMBIENTE

Desarrollo de estrategias del programa
LEADER, así como apoyar las
solicitudes de subvenciones LEADER
a los beneficiarios.
Fomento de la innovación en el sector
agroalimentario, políticas específicas
para los jóvenes del mundo rural.
Asesoramiento a nuestros payeses y
ganaderos en la PAC 2014-2020.
Defensa de sus intereses ante el resto
de administraciones.
Facilitar el apoyo técnico para la
implantación y/o ampliación de nuevas
explotaciones ganaderas.
Conservación de la biodiversidad de la
Val dAran mediante proyectos de
seguimiento y recuperación de nuestro
patrimonio natural.
Incentivar iniciativas privadas o
públicas-privadas, para la implantación
de proyectos de producción
agroalimentaria.
Marca de Garantía: Promoción y
especialmente apoyo para la
comercialización de los productos
agroalimentarios de la Val dAran, con
la asistencia a ferias y otros eventos,
tanto en Aran como fuera del País.
Realización de cursos de formación
agraria.
Artesanos: Ayuda a su
profesionalización y especial apoyo para
la comercialización de los productos
artesanos de la Val dAran, con
asistencia a ferias y a otros eventos
tanto en Aran como fuera del País.
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Mantenimiento del proyecto del Trenet
de la Artiga de Lin.
Ejecución y finalización de los trabajos
ya adjudicados del proyecto de
Consevación de los accesos al
Patrimonio Natural y Cultural de la Val
dAran (pistas de Sant Joan dArròs,
Varradòs, Artiga de Lin, Minas Victòria,
Valarties, etc) por un importe de
1.500.000 .
Colaboración con la Diputació de Lleida
en la ejecución de la 2ª fase de las obras
de acceso al pueblo de Vilamòs, con
un presupuesto de 1,8 millones .

Campaña de promoción del producto
local mediante la potenciación de Sellos
de Indentidad Val dAran.
Garantizar la continuidad del
funcionamiento del matadero dera Val
dAran (Les) como instalación
estratégica del sector ganadero.
Potenciación de las razas ganaderas
autóctonas.
Mantenimiento de los convenios con
las asociaciones ganaderas de Aran.
En colaboración con los ayuntamientos,
implantar el proyecto de instalación de
calderas de biomasa a partir de la
limpieza de las pistas forestales y
bosques que permitan un ahorro
energético y la regeneración natural de
bosques de Aran.
Proyectos Europeos: desarrollo de los
actuales, así como de nuevos proyectos
del ámbito medio ambiental.
Mejora de los refugios de Aran:
instalación de desfibriladores en todos
los refugios de alta montaña (circuito
Sant Joan de Toran- Liat-VarradòsBagergue)
Mantener la inversión en cabañas, pasos
canadienses, mediante el Plan de
Mejoras con los Ayuntamientos.
Potenciación de Aran Park como
infraestructura dinamizadora de
reequilibrio territorial económico del
Baish Aran.

URBANISMO,
GESTIÓN DE
RESIDUOS Y
AGUAS

URBANISMO
Potenciación de la Oficina de Urbanismo
del Conselh.
Colaboración con los ayuntamientos en
los informes de autorización de
rehabilitación, mantenimiento de
cuadras y cabañas, de acuerdo con la
nueva normativa.
Finalización de los trabajos del Plan
Especial Urbanístico del Parque
Territorial del Garona.
AIGUAS
Impulso del PSARU (plan de
saneamiento de aguas residuales) de
las poblaciones que no dispongan del
mismo.
Mejora de los EDARs de Aran con la
aplicación de reposición y mejoras de
forma anual.
Derrumbamiento de Arties: Apoyar al
Ayuntamiento de Natu Aran y a la EMD
de Arties y Garòs en todas las acciones

GASTRONOMÍA,
COMERCIO,
ARTESANÍA Y
CONSUMO

Apoyo y promoción al comercio, Naut
Aran, Vielha e Mijaran y Bajo Aran así
como al comercio transfronterizo con
Francia (Les y Bossòst).
Asesoramiento empresarial de los
cambios de normativas que se puedan
dar en el ámbito del consumo y del
comercio.
Asesoramiento empresarial de las
posibles ayudas económicas
interesantes para el sector.

legales y administrativas para aclarar
los motivos y responsabilidades e este
episodio, sin perjuicio de las acciones
ya emprendidas por el Conselh Generau.
GESTIÓN DE RESIDUOS
Finalización de las obras de mejora del
depósito de desechos  planta de
transferencia en Bèussa.
Incentivar la recogida de residuos
selectivos y orgánicos mediante
diversas campañas para continuar
mejorando los % de recogida.
Puesta en funcionamiento de una nueva
línea específica de recogida selectiva
teniendo en cuenta los grandes
resultados obtenidos en las fracciones
de papel-cartón, envases, vidrio y
orgánica.
Hacer cumplir la ordenanza reguladora
de recogida de residuos con el objetivo
de reducir el mal uso de los puntos de
recogida.

Orientación y tramitación de las
reclamaciones presentadas por los
consumidores.
Proyecto de desarrollo del comercio,
gastronomía y artesanía como producto
turístico.
Potenciación y promoción de los
eventos gastronómicos y comerciales
en Aran.

confianza para
continuar
trabajando para
nuestro país
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TURISMO

Elaboración del Plan Estratégico de
Turismo 2020-2025 (de Márqueting y
comunicación de la Marca Val dAran),
como continuación al plan estratégico
anterior y de manera consensuada con
el sector, una hoja de ruta elaborada
por los actores turísticos de la Val para
el desarrollo del Turismo en Aran.
Estudio y análisis de futuro del
desarrollo turístico en la Val dAran.
Desarrollo de la relación bilateral de la
Agència Catalana de Turisme y Foment
Torisme Val dAran.
Continuidad en el desarrollo del sector
turístico de acuerdo con las directrices
del Plan de Acciones diseñado con el
sistema de responsabilidad y
sostenibilidad (Certificacion
BIOSPHERE) de acuerdo a los criterios
del Global Sustainable Tourism Council
(GSTC) de la Fundación Naciones
Unidas y la Organización Mundial de
Turismo, implicando a sectores públicos
y privados.
Organización de eventos deportivos de
referencia mundial en el territorio: nieve,
ciclismo, senderismo, ultra maratones,
etc.
Ampliación y mejora de las instalaciones
de la Oficina de Turismo de la Val dAran
en Vielha.
Cambio de ubicación y mejora del Punto
de Información de la Val dAran en
Arties.
Creación del Centro de Acogida dAran
total Bike, para posicionar la Val como
destino de ciclismo de referencia.
Desarrollo del turismo cultural en la Val
dAran.
Continuidad con el proyecto Smarts
Destination en el que la Val dAran ha
sido Plan Piloto (desarrollado por
SEGITUR a petición de la Secretaría
General de Turismo y con el apoyo de
la Direcció General de Turisme de la
Generalitat), que recoge los conceptos
de sostenibilidad, conocimiento e
innovación tecnológica alrededor de las
destinaciones turísticas. Este Plan
persigue el incremento de la calidad de
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la experiencia de los turistas que visitan
la Val dAran y cuyo objetivo es
continuar mejorando la competitividad
de la Val dAran, convirtiéndola en una
destinación turística innovadora,
consolidada sobre una infraestructura
tecnológica de vanguardia, sostenible,
accesible y que facilite la interacción e
integración del turista en su entorno.
Colaboración con el resto de entidades
públicas:
Agència Catalana de Turisme, para
la promoción turística.
Turisme de Barcelona : desarrollo
del programa Barcelona- Nieve,
para la promoción de la Val dAran
junto a la marca Barcelona
(también ciudad Biosphere) en
todas las políticas promocionales
a nivel internacional.
Patronat de Turisme de les Terres
de Lleida.
Continuidad con la colaboración con
Baqueira Beret S.A. en las campañas
de promoción internacional así como
el mantenimiento de la oficina de la Val
dAran  Baqueira Beret en Toulouse.
Continuar con el desarrollo de la cartera
de productos turísticos de la Val dAran:
nieve, senderismo, Aran Total Bike,
cultura y patrimonio, gastronomía y
Comercio, como destinación en los
mercados objetivos, siempre dentro de
l organismo Foment Torisme Val
dAran, como instrumento de
promoción pública-privada de Aran,
organismo para consensuar la cartea
de productos e mercados y para definir
las acciones de promoción.
Internacionalización de la Val dAran
como destino de Turismo de Nieve
(Francia, Centroeuropa, Reino Unido,
Norte de Europa, preferentemente).
Desarrollo de los proyectos iniciados
en esta legislatura en referencia a la
ampliación del centro BTT y de ciclo
turismo de la Val dAran y la conexión
con el Parcours Ciclable France (con
final en Toulouse), así como el Camino
de Santiago

EMPLEO Y
OCUPACIÓN

TRANPORTE
INTERIOR

INSTITUCIONAL

Renovaremos e impulsaremos, de
acuerdo con la Ley de Aran, el Conselh
Economic e Sociau dAran.
Promocionar Aran como destino de
inversiones generadoras de empleo.

Desarrollo del programa de apoyo y
acompañamiento a la planificación
estratégica en Aran (Aran 2024).

Establecimiento de becas de apoyo a
la emprendeduría para los jóvenes.

Realización de una diagnosis
socioeconómica.

CEEI: formación continúa a nuestro
empresariado.

Definir la visión conjunta de desarrollo
económico y de empleo pública-privada.

Colaboración con las Asociaciones que
trabajen para el fomento de la
emprendeduría y el empresariado en
Aran.

Impulsaremos una estructura de
promoción económica en el Conselh.

Mantenimiento del proyecto de
transporte regular entre el Sur de
Francia y la Val dAran.

Estudiar nuevos modelos de transporte
hacia los núcleos alejados del eje de la
N-230 y la sostenibilidad económica.

Compromiso de reestructuración del
servicio de transporte interior de
usuarios del servicio, de acuerdo a los
resultados de las encuestas realizadas
a los usuarios.

Control de los servicio de transporte
interno Val dAran  Lleida, transporte
Val dAran  Barcelona.

Desarrollo competencial de la Ley de
Aran.

(seguridad, ambientales, económicos,
turísticos, etc.).

Continuar potenciando el
funcionamiento de la Comisión Bilateral
Generalitat- Conselh Generau dAran.

Continuar trabajando en la búsqueda
de financiación de actuaciones mediante
la colaboración pública- privada.

Continuar potenciando las relaciones y
colaboraciones con los Ayuntamientos
y EMDs (Consejo de Alcaldes).

Apoyo del Conselh Generau dAran a
los Ayuntamientos araneses ante sus
peticiones al resto de las
administraciones.

Búsqueda y obtención de programas
de financiación europeos para proyectos
de desarrollo económico, turístico,
científico, etc. En Aran.
Impulsar las relaciones del Conselh
Generau dAran con el Gobierno Central
en todos los asuntos de interés para
Aran.
Establecer un Pacto estratégico de todas
las administraciones aranesas sobre el
transporte pesado en la N-230,
priorizando los intereses del territorio

ADMINISTRACIÓN
GENERAL

Coordinar con los ayuntamientos los
Planes para la Ocupación y Formación.

Consolidación del modelo de
administración electrónica del Conselh
Generau en todos sus ámbitos y
organismos dependientes.
Impulsaremos un acuerdo con el
Ayuntamiento de Les para posibilitar la
transformación del área de CAFISA
como parque de actividades
económicas (colaboración INCASOL).
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Impulsar con convenios de colaboración
con los ayuntamientos la disponibilidad
de terreno cualificado para la
construcción de viviendas en régimen
de alquiler social.
Creación de un área específica en el
Conselh Generau dAran para el
seguimiento del despliegue de la fibra
óptica y la calidad de los servicios de
telefonía y TV en Aran, con criterio de
reequilibrio territorial e igualdad de
oportunidades.
Impulsar con los Ayuntamientos de
Aran los proyectos de implantación de
actividades de ocio y deportivas en su
entorno natural (sin desarrollo
urbanístico).
Colaboración con todos los
Ayuntamientos de Aran para la
dinamización e implantación de
proyectos de interés común.

Convergéncia Democràtica Aranesa 
Partit Nacionalista Aranés demanam eth
tòn vòt e confiança entà contunhar
trebalhant tath nòste pòble e municipi.
Convergéncia Democràtica Aranesa 
Partit Nacionalista Aranés demanem el teu
vot i confiança per continuar
treballant pel nostre poble i municipi.
Convergéncia Democràtica Aranesa 
Partit Nacionalista Aranés pedimos tu voto
y confianza para continuar
trabajando por nuestro pueblo y municipio.

www.convergencia-aranesa.org

