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Goicoechea deixa el càrrec al capdavant del grup ecologista en ser escollit mediador de l’UdA

Redacció - Andorra la Vella

Josep Maria Goicoechea ha estat escollit mediador de la universitat, per la qual cosa ha decidit
deixar de ser el portaveu d’Amics de la Rabassa. Vol evitar “conflictes d’interessos”.

El grup ecologista d’Amics de la Rabassa tindrà en breu un nou portaveu. El que fins ara ha
exercit les funcions ha decidit, per voluntat pròpia, deixar-ho de ser després d’haver estat
escollit com a mediador de la Universitat d’Andorra, un càrrec de nova creació que haurà de
servir per garantir que es compleixin els drets i els deures de les persones que formen part de
la comunitat universitària

. Josep Maria Goicoechea assegura, en declaracions al programa Parlem-ne d’AD Ràdio, que
la decisió de deixar la primera línia del grup ecologista la pren per evitar “conflictes
d’interessos”.

“No vull trobar-me un dia amb un conflicte d’haver d’estar en dues situacions, potser,
contradictòries”, explica. “És quelcom incòmode i ho he decidit anticipant qualsevol possibilitat”,
hi afegeix. De moment encara no ha estat escollit el membre del col·lectiu ciutadà –que va
néixer per evitar que Naturlàndia afectés el bosc de Sant Julià– que assumirà les
responsabilitats de Goicoechea. Es preveu que es triï durant aquest mes.
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Celebren la poca activitat

D’altra banda, l’encara portaveu del grup ha declarat que “estem contents de veure que no hi
ha activitat” a la Rabassa perquè de moment únicament hi funciona el Tobotronc i algunes
activitats lúdiques més. “A la vista del que ha passat i tot el que ens van vendre en principi,
veiem que es va canviant el programa constantment i que la venda d’accions es retarda. Ens
dóna la impressió que això no va bé, i això a nosaltres ja ens agrada”, conclou.
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