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Saluda der Alcalde

Amador Marqués Atés
E

ra Setmana Santa da pas ua naua sason en nòste municipi, que lueny de pèrder
es sues processons, les manten e les prebotge gràcies ar esfòrç dera sua Associacion e a toti es sòns collaboradors. Enguan demoram qu’era naua imatge dera Misericòrdia pogue èster exposada ena capèla dera Pietat, reabilitada ar efècte pera
brigada d’òbres deth Conselh Generau. D’ençà der Ajuntament, volem preservar e
promocionar aguesti elements patrimoniaus coma es estendards per excelléncia
deth municipi, amassa damb eth singular Monument de Dijaus Sant e, en ensem,
era nòsta glèisa romanica, qu’acuelh ues excepcionaus pintures muraus deth sègle
XIV, segontes mos an confirmat es tecnics dera Generalitat. Demoram tanben que
poguen èster restaurades coma meriten laguens d’un des conjunts artistics mès valurosi deth Pirenèu. Bossòst sauve grani tresaurs culturaus, artistics, tradicionaus e
naturaus, qu’auem de suenhar e compartir entà un renauit periòde de prosperitat
e benèster col·lectius.

L

a Setmana Santa dóna pas a una nova temporada al nostre municipi, que lluny
de perdre les seves processons, les manté i les impulsa gràcies a l’esforç de la seva
Associació i a tots els seus col·laboradors. Enguany esperem que la nova imatge de
la Misericòrdia pugui ésser exposada a la capella de Pietat, rehabilitada a l’efecte
per la brigada d’obres del Conselh Generau. Des de l’Ajuntament, volem preservar
i promoure aquests elements patrimonials com els estendards per excel·lència del
municipi, amb el singular Monument de Dijous Sant i, en conjunt, la nostra església romànica, que acull unes pintures murals excepcionals del segle XIV, segons
ens han confirmat els tècnics de la Generalitat. Esperem també que puguin ésser
restaurades com mereixen dins d’un dels conjunts artístics més valuosos del Pirineu. Bossòst guarda tresors culturals, artístics, tradicionals i naturals, que hem de
cuidar i compartir per a un renovat període de prosperitat i benestar col·lectius.

L

a Semana Santa da paso a una nueva temporada en nuestro municipio, que lejos de perder sus procesiones, las mantiene y las impulsa gracias al esfuerzo
de su Asociación y a todos sus colaboradores. Esperamos que este año la nueva
imagen de la Misericordia pueda exponerse en la ermita de Piedad, rehabilitada al
efecto por la brigada de obras del Conselh Generau. Desde el Ayuntamiento, queremos preservar y promover estos elementos patrimoniales como los estandartes
por excelencia del municipio, junto con el singular Monumento de Jueves Santo y,
en conjunto, nuestra iglesia románica, que acoge unas excepcionales pinturas murales del siglo XIV, según nos han cofirmado técnicos de la Generalitat. Esperamos
también que puedan ser restauradas dentro de uno de los conjuntos artísticos más
valiosos del Pirineo. Bossòst guarda tesoros culturales, artísticos, tradicionales y
naturales, que tenemos que cuidar y compartir para un renovado período de prosperidad y bienestar colectivos.
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U
n Municipi
damb futur
D

amb lèu 1.200 abitants, Bossòst acuelh un patrimòni
culturau e naturau unics, coma era nòsta glèisa romanica dera Purificacion (Ben Culturau d’Interès Nacionau), es
Rotes Protectores des ermites qu’entoren era populacion, o
un des paisatges mès espectaculars deth Pirenèu, en Còth
de Barètja. Tanben podetz visitar Aran Park, en Portilhon,
eth parc de flòra e fauna entath gaudi de tota era família, e,
coma non, eth nòste nuclèu urban, configurat peth passeg
deth Grauèr e eth casc antic de Cap dera Vila. Bossòst com-
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pde damb un èish comerciau e ua rica e excellenta ofèrta
gastronomica, ath delà de lotjament entàs nòsti visitaries.
Èm er unic pòble aranés qu’a conservat es processons de
Setmana Santa, damb mès de cent ans d’istòria, e un equip
de fotbòl esforçat que jògue ena liga francesa, viradi coma
èm entà Occitània. Escòla, Zòna Esportiva, centre medicau,
farmàcia, centre de jubilats, son d’autes des entitats e servicis que contribusissen a hèr de Bossòst un vilatge dinamic,
prospèr e damb futur.
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UN MUNICIPIO
CON FUTURO

UN MUNICIPI
AMB FUTUR

C

A

on casi 1.200 habitantes, Bossòst
acoge un patrimonio cultural y natural únicos, como nuestra iglesia románica de la Purificación (Bien Cultural de
Interés Nacional), las Rutas Protectoras
de las ermitas que rodean la población,
o uno de los paisajes más espectaculares del Pirineo, en Còth de Barètja.
También podéis visitar Aran Park, en
el Portilhon, el parque de flora y fauna
para toda la familia, y, cómo no, nuestro
núcleo urbano, configurado por el paseo de Eth Grauèr y el casco antiguo de
Cap dera Vila. Bossòst cuenta con un eje
comercial y una rica y excelente oferta
gastronómica, además de alojamientos
para sus visitantes. Somos el único pueblo aranés que ha conservado las procesiones de Semana Santa, con más de cien
años de historia, y un equipo de fútbol
esforzado que juega en la liga francesa,
ya que estamos orientados hacia Occitania. Escuela, Zona Deportiva, centro
médico, farmacia, centro de jubilados,
son otras entitades y servicios que contribuyen a hacer de Bossòst un municipio dinámico, próspero y con futuro.

mb gairebé 1.200 habitants,
Bossòst acull un patrimoni cultural i natural únics, com la nostra
església romànica de la Purificació
(Bé Cultural d’Interès Nacional), les
Rutes Protectores de les ermites que
envolten la població, o un dels paisatges més espectaculars del Pirineu, a
Còth de Barètja. També podeu visitar
Aran Park, al Portilhon, el parc de flora i fauna per a tota la família, i, com
no, el nostre nucli urbà, configurat
pel passeig de Eth Grauèr i el casc antic de Cap dera Vila. Bossòst compta
amb un eix comercial i una rica i excel·lent oferta gastronòmica, a més
d’allotjaments per als seus visitants.
Som l’únic poble aranès que ha conservat les processons de Setmana Santa, amb més de cent anys d’història, i
un equip de futbol esforçat que juga a
la lliga francesa, orientats com estem
vers Occitània. Escola, Zona Esportiva,
centre mèdic, farmàcia, centre de jubilats, són altres de les entitats i serveis
que contribueixen a fer de Bossòst un
municipi dinàmic, pròsper i amb futur.
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B
ossòst,
un pueblo con encanto
B

ossòst, en el Baish Aran, es un municipio fronterizo, situado
entre las estaciones de esquí de Baqueira-Beret, Le Mourtis,
Superbagnères de Luchon y Peyragudes. Villa de tradición comercial y abierta a nuevas propuestas para el disfrute y el bienestar, durante todo el año, cuenta con una rica y variada oferta
hostelera, con más de 100 tiendas y locales al servicio de sus
clientes y visitantes. Esta población aranesa, con más de 1.000
habitantes y a 710 metros de altitud, configura un escenario
magnífico para pasear, comprar, disfrutar y adquirir bienestar
personal y familiar, a través de sus bares y restaurantes, reconocidos por su gastronomía excelente; con pequeñas tiendas, que
destacan por su trato personalizado; y con numerosos servicios,
que aportan mayor calidad a su vida diaria.
La localidad está dando el paso hacia su proyección turística
como destino de referencia en el ámbito del patrimonio cultural, con su iglesia de Santa María de la Purificación, imponente
ejemplar románico, el que se ha conservado de forma más pura
y el único declarado en Aran Bien Cultural de Interés Nacional en la categoría de Monumento Histórico, junto a la iglesia
de Santa María de Arties, además de sus Rutas Protectoras, en
referencia a las 6 ermitas singulares que rodean la población,
junto con el lavadero histórico del siglo XIX y el Castillo de la
Soala de Casteràs.
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Estas rutas, accesibles a todos los públicos, especialmente la urbana, también para recorrer en invierno, dan la oportunidad
de descubrir bellos espacios, como el centro histórico del Cap
dera Vila y su paisaje monumental, como el Portilhon o Còth
de Barètja. En el Portilhon, destaca Aran Park, un espectacular
parque de flora y fauna del Pirineo de más de 20 hectáreas, el
único de estas características en el Valle. Y ya en la población,
encontramos su Zona Deportiva, un equipamiento municipal
situado al lado del campo de fútbol con piscina, squash, gimnasio, salas para actividades, sauna, vestuarios, tenis, etc., ideal
para el desarrollo de una vida saludable. Además, un nuevo
proyecto de salud integral relacionado con el bosque, la naturaleza y los rincones patrimoniales aporta un motivo más para
conocer este pueblo con encanto del Pirineo.
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Processons
singulars

B

ossòst és l’únic poble aranès que
ha conservat les processons de
Setmana Santa, de les quals tenim
constància, almenys, d’ençà de 1879.
Unes processons estimades pels veïns
i veïnes, dels quals hi participen més
de 200, i reconegudes arreu. Gràcies
a l’esforç de la seva associació, cada
any podem assistir a les de Divendres
Sant i Diumenge de Pasqua, en un esdeveniment molt consolidat i ampliat
els últims temps.
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Una de les últimes incorporacions és
el pas de la Verge de la Misericòrdia,
bell, colpidor i excepcional, portat íntegrament per dones, convenientment
caracteritzades en la dignitat d’aquesta dolorosa davant el sofriment i la
pèrdua i en unes processons ja prou
singulars, com també n’és, de singular,
i joiosa, la del Sant Retrobament entre
el Ressuscitat i la Mare Verge.
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El Crist natzarè de l’Esperança, adquirit també recentment, completa
les novetats d’una Setmana Santa
que manté la tradició en diàleg amb
la modernitat. A més, tant les pro-

cessons i els oficis compten amb la
participació particular d’un grup
d’armats.
En aquestes celebracions, destaca
el Monument de Dijous Sant, un bé
preuat que s’ubica al presbiteri i reconegut en la declaració de l’església
com a Bé Cultural d’Interès Nacional,
l’any 2015.
La Setmana Santa de Bossòst esdevé
així un element patrimonial que cal
preservar tant pel seu arrelament
com per la seva rellevància turística
i cultural.

Programa
Domingo de Ramos, 9 de abril
12.30h. Bossost

Jueves Santo, 13 de abril
10.00h. Misa, con lavatorio de los
pies
22.30h. Hora Santa

Viernes Santo, 14 de abril
10.00h. Procesión del Via Crucis
19:00h. Officio (Misa)
22.30h. Procesión del Santo Entierro

Sábado Santo, 15 de abril
22:30h. Vigilia Pascual. Misa
Solemne

Domingo de Pascua de
Resurrección, 16 de abril
12.30h. Misa Solemne
13.30h. Procesión del Santo
Encuentro
19.30h. Concierto
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Unes pintures gòtiques

excepcionals
E

n el marc dels treballs de prospecció pictòrica efectuats al presbiteri
de l’església de la Purificació de Bossòst
(s. XII), els serveis tècnics de Patrimoni
cultural de la Generalitat han confirmat l’excepcionalitat de les pintures
murals del segle XIV en el conjunt del
patrimoni artístic català. Es tracta de
dues escenes que destaquen per la seva
bona factura i el manteniment de la
seva ubicació original, sense alteracions al llarg del temps. Representen

l’Epifania i Jesús al temple, discutint
amb els doctors.
En aquests moments, els serveis tècnics
elaboren els informes corresponents
per valorar la necessitat de poder-les
restaurar, ja que es troben en un estat
avançat de degradació.
L’alcalde Amador Marqués ha agraït
l’atenció del Departament de Cultura
de la Generalitat i de la Direcció General
de Patrimoni vers l’església de Bossòst,
que ara es troba també en fase d’elaboració del projecte de restauració del seu
campanar, del segle XI. Marqués ha remarcat “la importància del temple de
la Purificació, com el que presenta una
unitat estilística més clara dins el romànic aranès i esdevé avui l’estendard patrimonial per excel·lència del municipi”.

El Monument

també únic de Dijous Sant
E

l Monument de Dijous Sant o de Setmana Santa és un
conjunt de fusta i tela força excepcional a Catalunya, ja
que potser és l’únic en aquests moments que s’ubica al presbiteri expressament per acollir les celebracions de Dijous i Divendres Sant. L’origen d’aquest element patrimonial, també
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, se situa a finals del
segle XVI i principis del XVII. És compost per una façana, els
laterals i un plafó, en forma d’absis per un total de set peces
i decorats amb teles pintades al tremp, on es representa Déu
creador i escenes del Sant Sopar i la Passió (martiri de Crist,
via crucis, crucifixió, resurrecció).
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La iglesia
de Bossòst,
un monumento artístico
declarado Bien Cultural
de Interés Nacional
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Las Rutas
Protectoras.
- La iglesia de Santa María de
la Purificación de Bossòst es
el templo románico que se
ha conservado de una manera más pura a lo largo de
los siglos, dentro del Valle de
Aran.

La leyenda

-
Es de planta basilical con
tres naves, de cañón la central y de cuarto de círculo las
laterales, y tres ábsides en
la cabecera, con decoración
lombarda en el exterior.
- Por encima del arco de triunfo encontramos tres óculos
con calados artísticos. La cubierta es única y originaria.
- Destaca la puerta norte con
un tímpano presidido por
Cristo en Majestad y los Tetramorfos.
- El campanario es de los siglos
XI-XII y es el único íntegramente románico del Valle de
Aran, junto al de Vilamòs.
En el ábside central se conservan unas pinturas del siglo XIV

C

uentan que hubo una época, hacia el
siglo XIX, en que la peste amenazaba
a los pueblos de la Val d’Aran. Un buen
día, un joven pastor de Bossòst subía con
su rebaño a los altos pastos y encontró a
un monje al que le comentó el miedo que
tenían los vecinos al contagio de la enfermedad. El eremita le dijo que bajara
al pueblo a decirle a la gente que debían
construir seis ermitas alrededor de la
población para protegerse. Así lo hizo el
chico, pero no le hicieron caso y subió de
nuevo a la montaña a ver al monje, éste le
mandó quitarse la camisa, y marcándole
en la espalda los cinco dedos de la mano
le dijo: “Ahora sí que te creerán y, además,
les dices que deben construirlas encaradas hacia el pueblo para evitar que entre
la peste”. Así lo hicieron, construyeron
las seis ermitas: Sant Fabian y Sebastian,
Sant Ròc, Sant Cerat, Sant Joan Crisòstom,
Sant Antòni y la Pietat, y según cuenta la
leyenda, la peste no entró en Bossòst. Otra
versión nos habla de siete ermitas, haciendo referencia a la que se encuentra en
ruinas a la entrada de la cueva, Soala Casteràs. Por los alrededores del Portilhon encontramos un topónimo que nos recuerda
la leyenda, el Arriulet deth Monge.
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No más hambre.
No más discriminaciones.
No más injusticias.
No más enfermedades.
Ayúdanos a construir un mundo
en el que no seamos necesarios.

DONA AHORA
cierraunicef.es
900 907 133

UNICEF Comité Español
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Notícies
de Bossòst
Bossòst treballa per
ser un referent del
turisme de benestar

L

’Ajuntament de Bossòst ha fet els
primers passos per esdevenir un
referent en la promoció del benestar
integral a la natura, a través d’un projecte innovador, que combina natura,
patrimoni i espiritualitat. El consistori, juntament amb les associacions
Acció Natura i Silene, ha presentat
aquesta proposta a la població, que
ha de permetre la preservació dels
valors locals, la dinamització socioeconòmica i la conservació de l’entorn.
El projecte, anomentat Endinsa’t, consisteix en el desenvolupament de tres
espais diferenciats, que l’Ajuntament
adequarà per promoure la salut espiritual del visitant, entesa, per tant, de
forma integral (física i emocional). Hi
haurà un espai d’oració i meditació,
a l’entorn urbà, aprofitant els punts
habilitats de les Rutes Protectores de
l’església i les ermites, amb panells
que conviden a la lectura.
També se senyalitzarà un espai terapèutic de respiració per realitzar banys de
bosc, tècnica japonesa (Shinrin-Yoku)
per combatre l’estrès i afavorir el benestar personal, al bosc d’Aubàs, en
concret a la zona anomenada Plan des
Bruishes, significativa pels seus valors
naturals i el grau de maduresa del bosc.
I un tercer espai es dedicarà a la contemplació, en comunió amb el paisatge
i el cosmos, a Còth de Barètja, mirador
privilegiat del Pirineu central situat a
més de 1.700 metres d’altitud.
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Els seus impulsors preveuen la formació de guies i agents del territori
per acompanyar grups reduïts de
gent atreta per aquesta forma d’interacció amb la natura. El projecte serà
presentat a diverses institucions del
país i s’implementarà per fases, amb
finançament propi (ja que s’hi desenvolupen intervencions senzilles)
i subvencions d’altres administracions.
“La natura del Baish Aran, amb grans
reserves de bosc, i els valors espirituals arrelats, que cadascú exerceix
de forma personal i íntima, són dos
bons ingredients per fer de Bossòst
i la Vall d’Aran, i d’altres contrades
que s’hi vulguin sumar, una destinació de referència en la promoció del
Benestar Integral”, ha explicat l’alcalde Amador Marqués.

El proyecto de
campo de golf
sigue adelante

E

l Ayuntamiento de Bossòst presentó hace unos meses una propuesta de Parque Deportivo de Golf
en los prados de Era Lana. Este proyecto, que puede suponer un revulsivo para el municipio, sigue adelante,
buscando el máximo consenso entre
los propietarios y contando ya con
inversión privada, que estaría disponible para hacerlo posible. La propuesta, desvinculada de cualquier
operación inmobiliaria o residencial,
aprovecharía las actuales instalaciones de la Zona Deportiva, de titularidad municipal, donde de desarrollan

distintas actividades deportivas y
lúdicas. El campo ocuparía una extención de unas 20 hectáreas, según
las primeras estimaciones, con un
perímetro flexible y coherente, de
acuerdo con los consensos logrados.
Podría generar 5 puestos de trabajo
y necesitaría de una inversión aproximada de entre 500.000 y 700.000
euros.
Bossòst y el Valle de Aran podrían
mejorar así de forma notable su actual oferta turística, complementando la actividad económica del
municipio como un nuevo polo de
atracción, según su dimensión deportiva, lúdica y respetuosa con el
entorno natural.

Proposta
d’ampliació
del cementiri
municipal

L

’Ajuntament de Bossòst impulsa
l’ampliació del cementiri municipal, a través d’una permuta entre un
solar urbà propietat municipal i una
finca particular adjacent al cementiri de 1.925,06 m2. Aquesta permuta
ha estat aprovada per unanimitat en
una sessió plenària extraordinària.
“L’acord ens ha de permetre ampliar
el cementiri, ja que s’ha quedat força
petit, sense necessitat de generar
nova despesa ni tampoc recórrer a
l’expropiació”, ha explicat l’alcalde
Amador Marqués. L’Ajuntament seguirà ara els passos per realitzar les
operacions d’immatriculació i inscripció registral.
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Bossòst impulsa un
POUM participatiu
que aposta per la
regeneració urbana
i comercial,
el patrimoni local i
els equipaments
públics

L

’Equip de Govern de l’Ajuntament
de Bossòst ha donat a conèixer la
seva proposta per a la redacció del
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), en una reunió oberta
als veïns i veïnes, que obre un període
de consulta, participació i deliberació
ciutadana. El nou Pla, que ha de substituir les Normes subsidiàries vigents
de 1982, aposta per la regeneració
urbana del casc antic, “evitant grans
creixements perifèrics que el descapitalitzarien”, segons ha anunciat l’alcalde Amador Marqués, per a qui “es
tracta de reforçar el teixit comercial,
hostaler i patrimonial actuals, fent de
Bossòst un poble singular, tradicional
i amb una àmplia xarxa de serveis”.
També preveu la reserva de cinc
grans pàrquings públics per millorar
la mobilitat de la localitat i la projecció d’un nou pont a l’entrada sud i
una passarel·la peatonal a l’alçada de
la zona coneguda com Es Anglades.
Un altre eix és el desenvolupament
de sòl productiu industrial que complementi l’actual activitat econòmica. A més, l’Ajuntament proposa consolidar i ampliar la zona esportiva
d’equimanents, amb la possiblitat de
desenvolupar, a través d’un Pla Especial, un Parc Esportiu de Golf, sense
aprofitament residencial.
Marqués ha explicat que “la voluntat del govern és arribar al màxim
consens social i polític per establir

Edita:
Ayuntamiento de Bossòst

les directrius del nou pla urbanístic
i, per això, obre ara un període de
participació ciutadana, amb reunions
setmanals, per districtes, i posant a
disposició del públic aquesta proposta, que pot ésser consultada per qui
vulgui al mateix Ajuntament”.

Nou pressupost per
a l’impuls
del sector econòmic
i la millora
de la xarxa de
distribució de
l’aigua

L

’Ajuntament de Bossòst ha aprovat en sessió plenària el seu nou
pressupost, per a l’any 2017, que ascendeix a 990.000 euros. Dins aquest
import, el consistori preveu una partida nova per al desenvolupament
d’una línia de subvencions d’impuls
al sector comercial i hosteler, dotada
en 6.100 euros. També diposa de pressupost per a la millora de la xarxa general de distribució de l’aigua, valorat
en 34.000 euros, i per a l’arranjament
del camí veïnal d’Era Lana, dins la carretera de Bossòst a Arres, de 7.300
euros, ambdues amb subvencions de
la Diputació.
Així mateix, a l’espera de la confirmació del nou Fons de Millores mediambientals, reserva una partida
específica per reparar les cabanes de
Còth de Barètja i Cric, amb l’objectiu
de millorar aquestes infraestructures
tant per la seva funció ramadera com
turística.
L’alcalde Amador Marqués ha explicat que “aquest torna a ser un pressupost molt auster, ajustat i contingut” i ha destacat “l’esforç econòmic
de l’Ajuntament, en uns moments en

què comptem amb poques subvencions i ens trobem molt limitats per
generar noves inversions tant per la
regla de despesa com pel Pla Econòmic i Financer vigent”.

L’Ajuntament inicia
els treballs
de recuperació del
Camí de Casteret

E

ls operaris de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Bossòst han començat,
durant les últimes setmanes, els
treballs de recuperació de l’antic Camin de Casteret, conegut també com
a Camin de Margalida, una via de
muntanya que destaca per les seves
parets de pedra seca, la seva amplitud i extensió i les seves vistes permanents al poble de Bossòst. Aquest
camí, que arrenca a Cledes, donava
accés a les Mines de Margalida i havia quedat tancada durants molts
anys per l’abundant vegetació de ginesta i tot tipus d’arbusts que n’impedien el pas.
En aquests moments, els treballadors
municipals han obert i netejat prop
de 2 quilòmetres, que se sumen als 2
més del primer tram que l’any passat
van repassar els operaris dels Serveis
Mediambientals del Conselh Generau.
L’alcalde Amador Marqués ha declarat que “aquest és un dels camins
més preuats de la Vall d’Aran pels
seus valors patrimonials, naturals i
històrics, i volem que esdevingui un
nou atractiu senderístic per accedir
al paratge de Margalida, a la Muntanya d’Estanh Long i, en últim terme, al
Montlude, establint diferents nivells
d’esforç i promovent una nova ruta al
voltant de Bossòst”.

Descarga
aquí tu
ejemplar:
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