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Planvoludi vesins / Planvoludes vesies
Damb aguest huelheton informatiu volem presentar-vos la nostra candidatura de Convergéncia
Democràtica Aranesa- Partit Nacionaliste Aranés e agraïr-vos era confiança quauetz dat ath nòste
partit.
Nauament eth nòste objectiu ei eth darténher queth nòste pòble auance damb era vòsta ajuda, e
per aquerò auem premanit un programa qua coma principau objectiu eth de contunhar trabalhant
entà melhorar era qualitat de vida e eth benèster de toti es vesins e vesies
Entà poder contunhar damb eth nòste projècte, vos demanam nauament eth vòste vòt entà CDAPNA en aguestes pròplèus eleccions deth dia 26 de mai, tan entar Ajuntament coma tath Conselh
Generau dAran, arregraïnt era confidança depositada en nosati.
Benvolguts veïns / Benvolgudes veïnes
Amb aquesta publicació informativa volem presentar-vos la nostra candidatura de Convergéncia
Democràtica Aranesa- Partit Nacionalista Aranés i agrair-vos la confiança que heu donat al nostre
partit.
Novament, el nostre objectiu és el daconseguir que la nostra població avanci amb el vostre ajut i
per això hem preparat un programa que té com principal objectiu el de continuar treballant per
millorar la qualitat de vida i el benestar de tots els veïns i veïnes.
Per poder continuar amb el nostre projecte, us demanem novament el vostre vot per CDA-PNA en
aquestes pròximes eleccions del diumenge dia 26 de maig, tant per lAjuntament com pel Conselh
Generau dAran, agraint la confiança dipositada en nosaltres.
Apreciados vecinos y apreciadas vecinas.
Con este folleto informativo queremos presentaros nuestra candidatura de Convergéncia Democràtica
Aranesa- Partit Nacionalista Aranés y agradeceros la confianza que le habéis dado a nuestro partido.
Nuevamente, nuestro objetivo es el de conseguir que nuestra población avance con vuestra ayuda
y para ello hemos preparado un programa que tiene como principal objetivo el de continuar
trabajando para mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos los vecinos y vecinas.
Para poder continuar con nuestro proyecto, os pedimos nuevamente vuestro voto para CDA-PNA
en estas próximas elecciones del domingo 26 de Mayo, tanto para el Ayuntamiento como para el
Conselh Generau dAran, agradeciendo la confianza depositada en nosotros.

Actuacions hètes en pòble de BAQUÈIRA
Apariament deth paviment dera zòna dera
glèisa.
Creacion d´un circuit de natura en Baqueira
1500. (Baqueirola)
Guarniment damb mobiliari urban.

Adequacion dera rotonda e dera entrada ath
parcatge public.
Millora dera senhalizacion.
Patrocinar e promòir festivaus d´iuèrn e
d´ostieu ( Hemnes en acustic, eca.).

Dar supòrt as iniciatives toristiques e as
tramitacions urbanistiques dera empresa
Baqueira Beret S.A.
Dar supòrt ara asociacion de comerçants de
Baqueira.

Actuacions hètes en pòble de SALARDÚ
Adequacion dera hònt deth carrèr Mèstre Laforga.
Naua hònt e plaçament d´ua pèira en carrèr
Cardenau Cassanhes.
Ampliacion deth poliesportiu entara creacion de
5 locaus (comission de hèstes, festival country,
Gripets deth Naut Aran, socorristes e sala
culturau)
Pintura exteriora der estudi de Salardú.
Pintura exteriora der Ajuntament.
Remodelacion der edifici der Ajuntament entà
aufrir milhor servici as vesins ( intallacion
dascensor, cambi de caudèra entàth cahuatge,
installacion de grop electrògen, cambi de
mobiliari, cambi de hiestres entà milhorar es

condicions laborals deth personau e entà ua
milhor eficiéncia energetica)
Apariament dera Plaça deth Sauth deth Culot e
carrèrs annèxi e intallacion de rampa calefactada
tamb 2 caudères de gasòil.
Rampa calefactada en carrèr dera Glèisa.
Rampa calefactada en carrèr Cardenau
Cassanhes.
Pavimentacion de diuersi carrèrs:
Carrèr Santa Creu.
Carrèr Belièra.
Carrèr dera Mòla.
Pavimentacion e reparacion de part dera pista
d´Aiguamòg.

Pavimentacion de Salardú enquiara connexion
damb era naua carretèra de Bagergue.
Ampliacion deth carrèr Solei (carrèr deuant dera
Auberja).
Negociacions tamb es pròpietaris entara creacion
dun nau parcatge public ena zòna deth Peiregà.
Connexion de Salardu e Unha a trauèrs d´ua
zòna de léser, creacion d´ua pasarella peatonal.
Projècte de comunicacion de Salardú e Unha
tamb ua tiròlina.
Cambi de paviment dera sala social.
Manteniment e recuperacion de camins
d´interconexion entre pòbles.

Propòstes tath pòble de BAQUÈIRA
2au. fase d´urbanizacion deth carrèr Perimetrau.
Milhora der impacte visuau dera zòna des
compactadors.
Ajardinament deth Forum e d´auti lòcs.
Forrar damb pèira eth mur dera parada deth bus
e tanben méter jardinères.

Renauir era zòna de léser entà mainatges deth
Fòrum.
Guarniment damb mobiliari urban.
Milhora dera senhalizacion.
Projècte d´accès mecanizat enes escales de
comunicacion des edificis Saumet-Saboredo.

Senhalizacion deth camin de Baqueira enquia Pujò.
Milhora dera accessibilitat deth nucli de 1500.
Recolzar es iniciatives toristiques e es tramitacions
urbanistiques dera empresa Baqueira Beret S.A.
Dar supòrt ara associacion de comerçants de
Baqueira.

Propòstes tath pòble de SALARDÚ
Projècte dera residéncia e centre de dia deth
Naut Aran entara gent grana tamb parcatge
sòterrat ena finca deth parcatge des piscines.
Remodelacion totau deth dispensari medicau.
Crompa de un ecògraf mòbil entàs dispensaris.
Projècte de creacion d´un gimnàs e sala
d´activitats esportiues.
Ampliacion deth parcatge des estudis.
Reforma integrau deth poliesportiu (pintura
exteriora e interiora, cambi de hièstres, lavabos
e vestuaris naui, cambi de paviment).
Projècte integrau dera plaça dera Pica.
Bastiment de viuendes de loguèr sociau enes
finques urbanes dera plaça dera Pica.
Cambi de totes es installacions e deth paviment
des dus trams deth Carrèr Major.
Cambi de paviment deth carrèr Travessa Major.
Projècte de rampa calefactada ath carrèr
Balmes.

Adequacion der enlumenat public damb
tecnologia Led entà ua milhor eficiéncia
energética.
Pavimentacion dera tota era pista d´Aiguamòig
damb coneta americana.
Cambi des intallacions des aigües fecals e
pavimentacion en carrèr des Bodigues.
Creacion d´ua plaça publica e recuperacion
dera Pòrta de Salardú ena entrada deth carrèr
Major, entà dignificar era entrada ath pòble.
Cambi deth paviment de tot eth trepadèr dera
trauessia urbana e creacion de naues zònes
de parcatge.
Apariar era hònt deth carrèr Generau Prim.
Naua ubicacion e contruccion dera oficina
d´informacion.
Naua zòna infantila ena plaça Querimònia.
Remodelacion dera zòna de pic-nic e zòna
infantila der airau dera Mòla

Contunhar es negociacions damb es
pròpietaris entara creacion dun nau parcatge
public, zona d´equipaments e terrenh entà
bastir viuendes de loguèr sociau ena zòna
deth Peiregà.
Milhora deth camin de connexion de Salardu
e Unha a trauèrs dera pasarella peatonal.
Projècte de comunicacion de Salardú e Unha
tamb ua tirolina.
Illuminacion deth Camin Reiau enquia Tredòs.
Projècte mediambientau entara recuperacion
der arrieu Aiguamòg.
Manteniment e recuperacion de camins
d´interconnexion entre pòbles.
Patrocinar es productes turistics ( Pyrenades,
Festival Country de Salardú, Fira internacional
deth Hormatge, Fira de bestiar, Walking
festival, etc )

Propòstes entà tot eth MUNICIPI DE NAUT ARAN
ENTARA GENT GRANA
Servici de transpòrt dera Gent
Grana entà portar-les tath
poliesportiu de Salardú, ath
laguens deth programa de
mobilitat Cuida´t, poseu-vos en
marxa.
Contunhar damb er espaci de
léser entara gent grana enes
escòles de Garòs.

Contunhar damb es corsi de
ceramica, gimnastica, eca ena
sala sociau ò biblioteca de Salardú.
Modificacion des Normes
Subsidiàries e projècte dera futura
Residéncia entara Gent Grana.
ENTÀS JOENI, MAINATGES E
MAINADES
Adequacion dera Sala Culturau
en Salardú.

Contunhar damb eth conveni de
joenessa .
Contunhar damb es bèques entàs
estudis:
1.000 /an entà estudis
universitaris.
700 /an entà estudis non
universitaris dehòra dera Val
d´Aran.

100 /an entà crompar es
libres des estudis de
segondària.
50  entà crompar es ordinadors
(5au e 6au de primària).
Subvencionar Hestivaus: Arties,
los jueves, Festival Cultural
Infantil Hivern, A boca de Net.
Subvencionar es equips de fótbol
deth Naut Aran.

Propòstes entà tot eth MUNICIPI DE NAUT ARAN
Contunhar damb es activitats
extraescolares entàs mainatges
e mainades (fótbol, multiespòrt,
pintura, dança,robòtica ,etc..)
Subvencionar es Casaus d´Ostieu
entàs mainatges deth Naut Aran.
ENTÀS ESTUDIS E ES AMPA
Contunhacion damb es ajudes as
AMPA (70  per mainatge).
Convèni de subvencion entar
AMPA de Salardú, Gessa e Arties.
Contunhar tamb er esquí de hons
gratuit entà es tres estudis deth
Naut Aran.
Contunhar tamb era politica de
prètzi redusidi ena escòla mairau
de Tredòs.
Contunhar damb es reformes e
melhores enes estudis.
ENTÀS RAMADÈRS
Pagament dera assegurança de
responsabilitat civila entà toti es
ramadèrs.
Subvencion denquià 600  dera
assegurança particulara des
ramadèrs.
Subvencions des concursi de bestiar.
Ajudes entà eth desvolupament
dera sua activitat (baranes,
mangues, pas canadenc, etc..
Limpiesa des finques comunaus
e particulars entà milhorar es
peishèus.

ENTÀS EMPRESARIS
Potenciar eth supòrt as
associacions d´empresaris e
comerciants de Baqueira, Salardú
e Arties.
Projècte deth Mapa Torístic
Interactiu deth Naut Aran.
Potenciar eth camp de fótbol
reglamentari de 1ª division tamb
stages d´equips entà promocionar
eth nòste municipi.
Contunhar damb era promocion
deth municipi damb programes
de TV, de radio, etc...
Contunhar damb eth suport de
productes turístics (Pyrenades,
Fira medievau d Arties, Era
Olhada, Salardú Country Rock
Festival, era Fira Internacional
deth hormatge de Salardú, mercat
pagés, Feria de Abril de Salardú,
Festival Harley de Arties, eca,
ENTÀS ESPORTISTES
Patrocinar pròves de prumèr nivèu
en municipi.
Contunhar damb es subvencions
as clubs esportius (MAC, CEGVA,
CAEI, Alps Aranesi, etc..).
Milhorar eth circuit de decens de
BTT ena zòna de Montromies.
Creacion d´ua naua Via Ferrata
damb niveu K7 ena zòna des
diques paranhèus d´Arties.

Contunhar damb es subvencions
de pròves esportiues en municipi
(Snowrunning, Bike Enduromies,
Marxa Beret, Marxa Naut Aran,
Raquetas en Parròs, Pyrennees
Stage Run, Hard Bike, Era Roda,
Aranbike,Ultra Trail Naut Aran,
Landing Snowborad Banked
Slalom, Rally d´esqui de
montanha deth CEC, etc...)
Creacion d´un Pumptrack
engondronat ena zòna dera
centrau d´Arties.
ENTÀS AMANTS DERA NATURA
Potenciar es rotes de senderisme
e raquetes pes pòbles deth Naut
Aran.
Limpiesa e manteniment de
camins.
Promoir eth nòste patrimòni
naturau.
Manteniment des pistes
forestaus.
Patrocinar eth Walking festival.
Patrocinar es 73 au. Campaments
FEDME.
ENTÀ MANTIER ETH NÒSTE
PATRIMÒNI CULTURAU
Contunhar damb es subvencions
as associacions culturaus (Gripets
deth Naut Aran, Lengua Viua, etc )
Subvencionar era Acadèmia dera
Lengua Aranesa.

Manteniment deth patrimòni
arquitectònic e culturau.
Convèni de 22.000  damb era
parròquia de Montgarri entà òbres
dera glèisa.
ENTÀ TOTI
Contunhar damb eth convèni
damb era oficina de caumatge de
Vielha entà ocupar vesins en
ostieu.
Retorn d´enquia 2.000  der
impòrt dera licencia de
construcción e òbres entà toti es
vesins que hèn òbres ena sua 1ª
viuenda.
Subvencion de 300 euros entà
pintar era façana dera sua 1ª
viuenda.
Subvencions de libre
concurrencia.
Transferéncia de 150 euros per
vesin as EMD entà reparacions
ordinaries.
Transferéncia de 150.000 euros
as EMD entara limpiesa de nhèu.
Transferéncia de 4.000 euros per
pòble entara hèsta major.
Projècte de desplegament dera
fibra optica.
Desplegament dera App deth
DUPROCIM.
Projècte de gasificacion entà tot
eth municipi.

Actuacions realitzades al poble de BAQUÈIRA
Reparació del paviment de la zona de l'església.
Creació d'un circuit de naturalesa a Baqueira
1500 (Baqueirola)
Adequació de la rotonda i de l'entrada al
pàrquing públic.

Decoració amb mobiliari urbà.
Millora de la senyalització.
Patrocinar i promoure festivals d'hivern i
d'estiu (Dones en acústic etc)

Donar suport a les iniciatives turístiques i a
les tramitacions urbanístiques de l'empresa
Baqueira Beret S.A.
Donar suport a l'associació de comerciants
de Baqueira.

Actuacions realitzades al poble de SALARDÚ
Adequació de la font del carrer Mestre Laforga.
Nova font i col·locació d'un monument de
pedra al carrer Cardenau Cassanhes.
Ampliació al poliesportiu per a la creació de
5 locals (comissió de festes, festival de
country, Gripets de Naut Aran, socorristes i
sala de cultura)
Pintura exterior del col·legi de Salardú
Pintura exterior de l'edifici de l'Ajuntament.
Remodelació de l'edifici de l'Ajuntament per
oferir millors serveis als veïns (instal·lació
d'ascensor, canvi de la caldera de la calefacció,
instal·lació d'un grup electrogen, renovació
del mobiliari, canvi de les finestres per

millorarles condicions laborals del personal
i per a una millor eficiència energètica).
Reparació der la Plaça deth Sauth deth Culot
i els carrers annexes i instal·lació d'una rampa
calefactora amb dues calderes de gasoil.
Rampa calefactora al carrer Dera Glèisa.
Rampa calefactora al carrer Cardenau
Cassanhes
Pavimentació de diversos carrers:
Carrer Santa Creu.
Carrer Belièra.
Carrer dera Mòla
Pavimentació i reparació de part de la pista
d'Aiguamòg.

Pavimentació del tram des de Salardú fins a
la connexió amb la nova carretera de Bagergue.
Ampliació del carrer Solei (carrer de davant
de l'Alberg)
Negociació amb els propietaris per a la creació
d'un nou pàrquing públic a la zona del Peiregà
Connexió de Salardú i Unha a través d'una
zona d'oci, creació d'una passarel·la de
vianants.
Projecte de comunicació de Salardú o Unha
amb una tirolina.
Canvi del paviment de la sala social.
Manteniment i recuperació de camins
d'interconnexió entre pobles.

Propostes pel poble de BAQUÈIRA
2a fase d'urbanització del carrer Perimetrau.
Millora de l'impacte visual de la zona dels
compactadores.
Enjardinament del Fòrum i altres zones.
Folrar amb pedra el mur de la parada del bus
i també col·locar jardineres.

Renovar la zona d'oci infantil del Fòrum.
Decoració amb mobiliari urbà.
Millora de la senyalització.
Projecte d'accés mecanitzat en les escales de
comunicació dels edificis Saumet- Saboredo.
Senyalització del camí de Baqueira fins Pujo.

Millora de l'accessibilitat del nucli de 1500.
Donar suport a les iniciatives turístiques i les
tramitacions urbanístiques de l'empresa
Baqueira Beret S.A.
Donar suport a l'associació de comerciants
de Baqueira.

Propostes pel poble de SALARDÚ
Projecte de la residència i centre de dia del Naut
Aran per a la gent gran amb un pàrquing
subterrani a la finca del pàrquing de les piscines.
Remodelació total del dispensari mèdic.
Compra d'un ecògraf mòbil per als dispensaris.
Projecte de creació d'un gimnàs i sala d'activitats
esportives.
Ampliació del pàrquing del col·legi.
Reforma integral del poliesportiu (pintura exterior
i interior, canvi de finestres, lavabos vestidors
nous, canvi de paviment).
Projecte integral de la plaça dera Pica.
Construcció d'habitatges de lloguer social a les
finques urbanes de la plaça dera Pica
Canvi de totes les instal·lacions i del paviment
de dos trams del carrer Major.
Canvi de paviment del carrer Travessa Major.

Projecte de rampa calefactada al carrer Balmes.
Adequació de l'enllumenat públic amb tecnologia
Led per a una millor eficiència energètica.
Pavimentació de tota la pista d'Aiguamòg amb
cuneta americana.
Canvi de les instal·lacions de les xarxes d'aigües
fecals i pavimentació al carrer Bodigues.
Creació d'una plaça pública i recuperació de la
Porta de Salardú a l'entrada del carrer Major,
per dignificar l'entrada a la població.
Canvi del paviment de totes les voreres de la
travessia urbana i creació de noves zones
d'aparcament.
Reparar la font del carrer Generau Prim.
Nova ubicació i construcció de l'oficina
d'informació.
Continuar les negociacions amb els propietaris
per a la creació d'un nou pàrquing públic, zona

d'equipaments i terreny per construir habitatge
de lloguer social a la zona de Peiregà.
Nova zona infantil a la plaça Querimònia.
Remodelació de la zona de picnic i zona infantil
de l'aigua de la Mòla.
Millora del camí de connexió de Salardú i Unha
a través de la passarel·la de vianants.
Projecte de comunicació de Salardú i Unha amb
una tirolina
Il·luminació del Camí Reial fins Tredòs.
Projecte mediambiental per a la recuperació del
riu Aiguamòg.
Manteniment i recuperació de camins
d'interconnexió entre pobles.
Patrocinar els productes turístics (Pyrenades,
Festival Country de Salardú, Fira Internacional
del Formatge, Fira de Bestiar, Walking Festival,
etc)

Propostes per tot el MUNICIPI DE NAUT ARAN
PER A LA GENT GRAN
Servei de transport de la Gent Gran
per traslladar-los al poliesportiu de
Saladú, al programa de mobilitat
"Cuida't, posa't en marxa".
Continuara amb lespai de lleure
per a la Gent Gran a lescola de
Garòs.
Continuar amb els cursos de
ceràmica, gimnàstica, etc., a la sala
social o biblioteca de Salardú.

Modificació de les Normes
Subsidiàries i projecte de la futura
Residència per a la Gent Gran.
PER ALS JOVES I INFANTS
Adequació de la Sala Cultural a
Salardú.
Continuar amb el conveni de
joventut.
Continuar amb les beques per a
estudis:

1.000  / any per a estudis
universitaris.
700  / any per a estudis no
universitaris fora de la Val
d'Aran.
100  / any per a la compra
de llibres dels estudis de
secundària.
50  per a la compra
d'ordinadors (5è i 6è de
primària).

Subvencionar Festivals; "Arties,
els dijous", "Festival Cultural
Infantil Hivern", "A boca de Net".
Subvencionar als equips de futbol
de Naut Aran.
Subvencionar els "Casals d'Estiu"
per els i les infants de Naut Aran.
Continuar amb les activitats
extraescolars per als nens i nenes
(futbol, multiesportives, pintura,
dansa robòtica, etc.)

Propostes per tot el MUNICIPI DE NAUT ARAN
PER ALS COL·LEGIS I LES AMPA
Continuació amb les ajudes a les
AMPA (70  per infant).
Conveni de subvenció per l'AMPA
de Salardú, Gessa i Arties.
Continuar amb l'esquí de fons
gratuït per als tres col·legis de
Naut Aran.
Continuar amb la política de preus
reduïts en la Guarderia de Tredòs.
Continuar amb les reformes i
millores a les escoles.
PER ALS RAMADERS
Pagament de l'assegurança de
responsabilitat civil per a tots els
ramaders.
Subvenció de fins a 600  de
l'assegurança particular dels
ramaders.
Subvenció dels concursos de
bestiar.
Ajudes per al desenvolupament
de la seva activitat (tanques, pas
canadenc, etc.)
Neteja de les finques comunals i
particulars per millorar les
pastures.
PER ALS EMPRESARIS
Projecte del Mapa Turístic
Interactiu de Naut Aran.

Potenciar el suport a les
associacions d'empresaris i
comerciants de Baqueira, Salardú
i Arties.
Potenciar el camp de futbol
reglamentari de 1ª divisió amb
stages d'equips per a promocionar
el nostre municipi.
Continuar amb la promoció del
municipi amb programes de TV,
de ràdio, etc.
Continuar donant suport als
productes turístics (Pyrenades,
Fira Medieval d'Arties, Era Olhada,
Salardú Country Rock Festival,
Fira Internacional del Formatge
de Salardú, Mercat Pagès, Fira
d'Abril de Salardú, Festival Harley
d'Arties, etc.
PER ALS ESPORTISTES
Patrocinar proves de primer nivell
en el municipi.
Continuar amb les subvenviones
als clubs esportius (MAC, CEGVA,
CAEI, Alps Aranesi, etc.).
Continuar amb les subvencions
de proves esportives al municipi
(Snowrunning, Bike Enduromies,
Marxa Beret, Marxa Naut Aran,
Raquetes a Parros, Pyrennées
Stage Run, Hard Bike, Era Roda,
Aranbike, Ultra Trail Naut Aran,
Landing Snowborad Banked

Eslàlom, Ral·li d'esquí de
muntanya del CEC, etc.)
Millorar el circuit de descens de
BTT a la zona de Montromies.
Creació d'una nova Via Ferrada
amb nivell K7 a la zona dels dics
paraneus d'Arties.
Creació d'un Pumptrack
enquitranat a la zona de la central
d'Arties.
PER ALS AMANTS DE LA
NATURA
Potenciar les rutes de senderisme
i raquetes pels pobles de Naut
Aran.
Neteja i manteniment de camins.
Promoure el nostre patrimoni
natural.
Manteniment de les pistes
forestals.
Patrocinar el "Walking festival".
Patrocinar els 73º Campaments
FEDME.
PER A MANTENIR EL NOSTRE
PATRIMONI CULTURAL
Continuar amb les subvencions
a les associacions culturals
(Gripets deth Naut Aran, Llengua
Viua, etc.).
Subvenció a l'Acadèmia dera
Llengua Aranesa.

Conveni de 22.000  amb la
parròquia de Montgarri per a
obres de l'església.
Manteniment del patrimoni
arquitectònic i cultural.
PER A TOTS
Continuar amb el conveni amb
l'Oficina de Treball de Vielha per
ocupar a veïns a l'estiu.
Devolució de fins a 2.000  de
l'import de la llicència de
construcció i obres per a tots els
veïns que facin obres en la seva
1ª habitatge.
Subvenció de 300  per pintar les
façanes de la 1ª habitatge.
Subvencions de lliure
concurrència.
Transferència de 150  per veí a
les EMD per reparacions
ordinàries.
Transferència de 150.000  a les
EMD per a la neteja de la neu.
Transferència de 4.000  per
poble per a la Festa Major.
Projecte de desenvolupament de
la instal·lació de la fibra òptica.
Desenvolupament de l'App del
DUPROCIM.
Projecte de gasificació per a tot
el municipi.

Actuacions realizadas en el pueblo de BAQUÈIRA
Reparación del pavimento de la zona de la
iglesia.
Creación de un circuito de naturaleza en
Baqueira 1500 (Baqueirola)
Decoración con mobiliario urbano.

Adecuación de la rotonda y de la entrada al
parquin público.
Mejora de la señalización.
Patrocinar y promover festivales de invierno y
de verano (Mujeres en acústico etc)

Apoyar las iniciativas turísticas y a las
tramitaciones urbanísticas de la empresa
Baqueira Beret S.A.
Apoyar a la asociación de comerciantes de
Baqueira.

Actuacions realizadas en el pueblo de SALARDÚ
Adecuación de la fuente de la calle Mèstre Laforga.
Nueva fuente y colocación de un monumento
de piedra en la calle Cardenau Cassanhes.
Ampliación el polideportivo para la creación de
5 locales (comisión de fiestas, festival de country,
Gripets de Naut Aran, socorristas y sala de cultura)
Pintura exterior del colegio de Salardú
Pintura exterior del edificio del Ayuntamiento.
Remodelación del edificio del Ayuntamiento para
ofrecer mejores servicios a los vecinos
(instalación de ascensor, cambio de la caldera
de la calefacción, instalación de un grupo
electrógeno, renovación del mobiliario, cambio
de las ventanas para mejorar las condiciones

laborales del personal y para una mejor eficiencia
energética).
Reparación der la Plaça deth Sauth deth Culot
y las calles anexas e instalación de una rampa
calefactora con dos calderas de gasóleo.
Rampa calefactora en la calle Dera Glèisa.
Rampa calefactora en la calle Cardenau
Cassanhes
Pavimentación de diversas calles:
Calle Santa Creu.
Calle Belièra.
Calle dera Mòla
Pavimentación y reparación de parte de la pista
de Aiguamòg.

Pavimentación del tramo des de Salardú hasta
la conexión con la nueva carretera de Bagergue.
Ampliación de la calle Solei (calle de delante del
Albergue)
Negociación con los propietarios para la creación
de un nuevo parquin público en la zona del
Peiregà
Conexión de Salardú y Unha a través de una
zona de ocio, creación de una pasarela peatonal.
Proyecto de comunicación de Salardú u Unha
con una tirolina.
Cambio del pavimento de la sala social.
Mantenimiento y recuperación de caminos de
interconexión entre pueblos.

Propuestas para el pueblo de BAQUÈIRA
2ª fase de urbanización de la calle Perimetrau.
Mejora del impacto visual de la zona de los
compactadores.
Ajardinamiento del Fórum y otras zonas.
Forrar con piedra el muro de la parada del bus
y también colocar jardineras.

Renovar la zona de ocio para niños del Fórum.
Decoración con mobiliario urbano.
Mejora de la señalización.
Proyecto de acceso mecanizado en las escaleras
de comunicación de los edificios SaumetSaboredo.

Señalización del camino de Baqueira hasta Pujò.
Mejora de la accesibilidad del núcleo de 1500.
Apoyar las iniciativas turísticas y las tramitaciones
urbanísticas de la empresa Baqueira Beret S.A.
Apoyar a la asociación de comerciantes de
Baqueira.

Propuestas para el pueblo de SALARDÚ
Proyecto de la residencia y centro de día del
Naut Aran para la gente mayor con un parquin
subterráneo en la finca del parquin de las piscinas.
Remodelación total del dispensario médico.
Compra de un ecógrafo móvil para los
dispensarios.
Proyecto de creación de un gimnasio y sala de
actividades deportivas.
Ampliación del parquin del colegio.
Proyecto integral de la plaza dera Pica.
Reforma integral del polideportivo (pintura
exterior e interior, cambio de ventanas, lavabos
vestuarios nuevos, cambio de pavimento).
Construcción de viviendas de alquiler social en
las fincas urbanas de la plaza dera Pica.
Cambio de todas las instalaciones y del pavimento
de dos tramos de la calle Major.
Cambio de pavimento de la calle Travessa Major.

Proyecto de rampa calefactada en la calle Balmes.
Adecuación del alumbrado público con tecnología
Led para una mejor eficiencia energética.
Pavimentación de toda la pista de Aiguamòg
con cuneta americana.
Cambio de las instalaciones de las redes de
aguas fecales y pavimentación en la calle
Bodigues.
Creación de una plaza pública y recuperación
de la Puerta de Salardú en la entrada de la calle
Major, para dignificar la entrada a la población.
Cambio del pavimento de todas las aceras de la
travesía urbana y creación de nuevas zonas de
parquin.
Reparar la fuente de la calle Generau Prim.
Nueva ubicación y construcción de la oficina
de información.
Nueva zona infantil en la plaza Querimònia.

Continuar las negociaciones con los propietarios
para la creación de un nuevo parquin público,
zona de equipamientos y terreno para construir
vivienda de alquiler social en la zona de Peiregà.
Remodelación de la zona de pic-nic y zona infantil
del agua de la Mòla.
Mejora del camino de conexión de Salardú y
Unha a través de la pasarela peatonal.
Proyecto de comunicación de Salardú y Unha
con una tirolina
Iluminación del Camino Real hasta Tredòs.
Proyecto medioambiental para la recuperación
del río Aiguamòg.
Mantenimiento y recuperación de caminos de
interconexión entre pueblos.
Patrocinar los productos turísticos (Pyrenades,
Festival Country de Salardú, Feria Internacional
del Queso, Feria de Ganado, Walking Festival, etc)

Propuestas para todo el MUNICIPIO DE NAUT ARAN
PARA LA GENTE MAYOR
Servicio de transporte de la Gente
Mayor para trasladarlos al
polideportivo de Saladú, en el
programa de movilidad Cuídate,
ponte en marcha.
Continuar con el espacio de ocio
para la Gente Mayor en la escuela
de Garòs.
Continuar con los cursos de
cerámica, gimnasia, etc., en la sala
social o biblioteca de Salardú.

Modificación de las Normas
Subsidiarias y proyecto de la futura
Residencia para la Gente Mayo.
PARA LÓS JÓVENES, NIÑOS Y
NIÑAS
Adecuación de la Sala Cultural en
Salardú.
Continuar con el convenio de
juventud.
Continuar con las becas para
estudios:

1.000 /año para estudios
universitarios.
700 /año para estudios no
universitarios fuera de la Val
dAran.
100 /año para la compra de
libros de los estudios de
secundaria.
50  para la compra de
ordenadores (5º y 6º de
primaria).

Subvencionar Festivales; Arties,
los jueves, Festival Cultural
Infantil Hivern, A boca de Net.
Subvencionar a los equipos de
fútbol de Naut Aran.
Continuar con las actividades
extraescolares para los niños y
niñas (fútbol, multideportivas,
pintura, danza robótica, etc.)
Subvencionar los Casals de
Verano para l@s niñ@s de Naut
Aran.

Propuestas para todo el MUNICIPIO DE NAUT ARAN
PARA LOS COLEGIOS Y LAS
AMPA
Continuación con las ayudas a
las AMPA (70 por niñ@)
Convenio de subvención para la
AMPA de Salardú, Gessa y Arties.
Continuar con el esquí de fondo
gratuito para los tres colegios de
Naut Aran.
Continuar con la política de
precios reducidos en la Guardería
de Tredòs.
Continuar con las reformas y
mejoras en los colegios.
PARA LOS GANADEROS
Pago del seguro de
responsabilidad civil para todos
los ganaderos
Subvención de hasta 600 del
seguro particular de los
ganaderos.
Subvención de los concursos de
ganado.
Ayudas para el desarrollo de su
actividad (vallas, paso canadiense,
etc)
Limpieza de las fincas comunales
y particulares para mejorar los
pastos.
PARA LOS EMPRESARIOS
Proyecto del Mapa Turístico
Interactivo de Naut Aran.

Potenciar el apoyo a las
asociaciones de empresarios y
comerciantes de Baqueira, Salardú
y Arties.
Potenciar el campo de fútbol
reglamentario de 1ª división con
stages de equipos para
promocionar nuestro municipio.
Continuar con la promoción del
municipio con programes de TV,
de radio, etc.
Continuar apoyando los productos
turísticos (Pyrenades, Feria
Medieval de Arties, Era Olhada,
Salardú Country Rock Festival,
Feria Internacional del Queso de
Salardú, mercado payés, Feria de
Abril de Salardú, Festival Harley
de Arties, etc.
PARA LOS DEPORTISTAS
Patrocinar pruebas de primer nivel
en el municipio.
Continuar con las subvenviones
a los clubs deportivos (MAC,
CEGVA, CAEI, Alps Aranesi, etc.).
Mejorar el circuito de descenso
de BTT en la zona de Montromies.
Creación de una nueva Vía Ferrata
con nivel K7 en la zona de los
diques paranieves de Arties.
Continuar con las subvenciones
de pruebas Deportivas en el
municipio (Snowrunning, Bike

Enduromies, Marxa Beret, Marxa
Naut Aran, Raquetas en Parròs,
Pyrennees Stage Run, Hard Bike,
Era Roda, Aranbike, Ultra Trail
Naut Aran, Landing Snowborad
Banked Slalom, Rally de esquí de
montaña del CEC, etc.)
Creación de un Pumptrack
alquitranado en la zona de la
central de Arties.
PARA LOS AMANTES DE LA
NATURALEZA
Potenciar las rutas de senderismo
y raquetas por los pueblos de Naut
Aran.
Limpieza y mantenimiento de
caminos.
Promover nuestro patrimonio
natural.
Mantenimiento de las pistas
forestales.
Patrocinar el Walking festival.
Patrocinar los 73º Campamentos
FEDME.
PARA MANTENER NUESTRO
PATRIMONIO CULTURAL.
Subvenciona la Acadèmia dera
Lengua Aranesa.
Mantenimiento del patrimonio
arquitectónico y cultural.
Convenio de 22.000  con la
parroquia de Montgarri para obras
de la iglesia.

Continuar con las subvenciones
a las asociaciones culturales
(Gripets deth Naut Aran, Lengua
Viua, etc.).
PARA TODOS
Continuar con el convenio con la
Oficina de Trabajo de Vielha para
ocupar a vecinos en verano.
Devolución de hasta 2.000 del
importe de la licencia de
construcción y obras para todos
los vecinos que hagan obras en
su 1ª vivienda.
Subvención de 300 para pintar
las fachadas de la 1ª vivienda.
Subvenciones de libre
concurrencia.
Transferencia de 150  por vecino
a las EMD para reparaciones
ordinarias.
Transferencia de 150.000  a las
EMD para la limpieza de la nieve.
Transferencia de 4.000  por
pueblo para la Fiesta Mayor.
Proyecto de desarrollo de la
instalación de la fibra óptica.
Desarrollo de la App del
DUPROCIM.
Proyecto de gasificación para todo
el municipio.
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