L'Arieja promou un parc natural transpirinenc que els uneixi amb Andorra i Lleida
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L'Arieja ha tornat a posar damunt la taula un dels projectes transpirinencs més ambiciosos: unir
en un sol parc natural aquest departament francès amb Lleida i Andorra.
La unió es faria a partir de la recent creada Reserva Natural d'Orlu amb el Parc Natural de l’Alt
Pirineu en el Pallars i del Parc Natural Comunal Valls del Comapedrosa en Andorra. El punt
central d'aquest parc transnacional seria el pic de Medacorba, de 2.914 metres, i que es troba
en la confluència de les fronteres entre Catalunya, Andorra i França.

El parc portaria el nom del Parc de les Tres Nacions i l'objectiu primer seria el de preservar
aquesta zona dels Pirineus. Un projecte que recull la idea del muntanyenc de l'Arieja Michel
Sébastien feta fa quaranta anys. Ara, la societat civil i política del departament francès se l'han
feta seva ja que veuen en el parc una oportunitat per sortir de l'aïllament que pateix de forma
crònica l'Arieja, segons informa el diari lleidatà La Mañana.
A la necessitat de protegir una de les zones més ben conservades del Pirineu -l'Arieja és un
dels llocs més verges-, les autoritats i els agents econòmics hi veuen l'oportunitat de
desenvolupament econòmic gràcies a la creació d'aquest espai transfronterer com a pol
d'atracció turística i d'impuls de l'economia.
Diari d'Andorra
L'Arieja insisteix en un parc natural que l'uneixi amb Andorra i Lleida
L'espai portaria el nom de Parc de les Tres Nacions
DIJOUS, 31 DE DESEMBRE DE 2009 14:33 - DdA/Agències - Andorra la Vella
L'Arieja ha tornat a posar damunt la taula un dels projectes transpirinencs més ambiciosos: unir
en un sol parc natural aquest departament francès amb Lleida i Andorra.
La unió es faria a partir de la recent creada Reserva Natural d'Orlu amb el Parc Natural de l’Alt
Pirineu en el Pallars i del Parc Natural Comunal Valls del Comapedrosa a Andorra. El punt
central d'aquest parc transnacional seria el pic de Medacorba, de 2.914 metres, i que es troba
en la confluència de les fronteres entre Catalunya, Andorra i França.
El parc portaria el nom del Parc de les Tres Nacions i l'objectiu primer seria el de preservar

1/2

L'Arieja promou un parc natural transpirinenc que els uneixi amb Andorra i Lleida

aquesta zona dels Pirineus. Un projecte que recull la idea del muntanyenc de l'Arieja Michel
Sébastien feta fa quaranta anys. Ara, la societat civil i política del departament francès se l'ha
feta seva ja que veuen en el parc una oportunitat per sortir de l'aïllament que pateix de forma
crònica l'Arieja. A la necessitat de protegir una de les zones més ben conservades del Pirineu
-l'Arieja és un dels llocs més verges-, les autoritats i els agents econòmics hi veuen l'oportunitat
de desenvolupament econòmic gràcies a la creació d'aquest espai transfronterer com a pol
d'atracció turística i d'impuls de l'economia.
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