Reunió d'Amics de La Rabassa amb el Ministeri de Medi Ambient

Premsa 22/12/2009
El Periòdic d'Andorra
Els ecologistes volen que la Rabassa sigui parc natural
La plataforma presenta avui a l'Alay l'alternativa a Naturlàndia
EL PERIÒDIC - ANDORRA LA VELLA

La plataforma ciutadana Amics de la Rabassa té previst presentar avui al ministre
d'Ordenament Territorial, Medi Ambient i Agricultura, Vicenç Alay, l'alternativa al projecte de
Naturlàndia. Una opció que passa per demanar que la Rabassa es declari parc natural com a
alternativa al model obsolet del parc temàtic, "i més considerant que és una de les portes
d'entrada a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, proclamada Patrimoni de la Humanitat per la
Unesco",

van explicar des de la plataforma.En aquesta proposta per part de la plataforma s'admeten
activitats lúdiques i esportives respectuoses amb el medi ambient i "dóna pas a un projecte de
futur sostenible i dinamitzador del desenvolupament de la parròquia".
Aquesta presentació es farà en la reunió prevista per avui a les 16.30 hores en el ministeri de
Medi Ambient. Aquesta trobada va ser sol.licitada pels membres de la plataforma ecologista i
en ella estan presents també els directors de Medi Ambient i Patrimoni Natural, així com tècnics
del ministeri.
Els ecologistes demanaran a Alay que el govern faci complir en tota la seva amplitud la
legislació vigent, fent referència al projecte de Naturlàndia. En aquest sentit se centren en
l'article 31 de la Constitució en el que es diu que és funció de l'Estat vetllar per la utilització
racional del sòl i de tots els recursos naturals.
Des de l'any 2007 aquesta agrupació ciutadana està lluitant per modificar el projecte de
Naturlàndia presentant alternatives per mostrar la Rabassa com un lloc únic de bellesa natural.
Aquest constitueix una unitat de paisatge d'alta muntanya amb una singularitat pels seus valors
culturals i naturals.
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