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ÉS IMPORTANT
Naturlandia serà una despesa de dubtosa rendibilitat que haurem de pagar
Mª Pilar Pijoan Pintó

Potser ja heu rebut ó properament rebreu a la bustia de casa vostra un full en que APAPMA,
ADN ,AMICS DE LA RABASSA I GRUP ROCAFORT s`han unit per recollir firmes pequè la
rabassa esdevingui ESPAI PROTEGIT, també el podeu trobar a la pàgina web,
www.amicsdelarabassa.org

És important llegir detingudament el que exposen i el que demanen.

És important que d’una vegada per totes els que vivim al Principat d’ Andorra valorem i
respectem la natura que és el que ens envolta i sense ella els humans no podríem sobreviure.

És important que reflexionem si és millor tenir animals engabiats fora del seu hábitat natural i
privats de llibertat, o poder contemplar-los passejant per la muntanya i gaudint de la natura, un
privil.legi que molta gent voldria i nosaltres tenim, i sembla que la volem destruir.

És important que no passem de tot , que ens impliquem en les coses que són de tots
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nosaltres, que les respectem, ja que si no es protegeix la Rabassa la destruiran i mai més
podrem tenir un espai natural amb aquesta riquesa tan extraordinària.

És important també que pensem si la parròquia de Sant Julià de Lòria es mereix que els
nostres mandataris facin aquesta inversió milionària a Naturlandia. Será una despesa de
dubtosa rendibilitat que tots haurem de pagar en un moment o un altre i el poble es quedarà tal
com està.
Per tant us demano que firmeu aquest full i que puguem demostrar al comú de Sant Julià de
Lòria, que els ciutadans de tot el Principat d'Andorra tenim opinió i que estem a favor que la
Rabassa esdevingui un espai protegit, pel bé de la parròquia i també de tot el país.
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