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Goicochea diu que hi ha certa convergència amb el Comú lauredià però que «em sembla que
no entenem el mateix per activitats de natura»?

EL PERIÒDIC - SANT JULIÀ DE LÒRIA

Amics de la Rabassa creu que «tot i que el projecte es pot redreçar, queda lluny de les nostres
aspiracions». Un dels portaveus del col·lectiu que vol preservar l'entorn de la Rabassa, Josep
Maria Goicoechea, va matisar ahir les valoracions del Comú respecte a la reunió mantinguda
aquest dilluns entre les dues parts i va dir que «hi ha una certa coincidència» sobretot en la
distribució dels espais, però «em sembla una mica exagerat dir que coincidim plenament», i va
afegir que «em sembla que no entenem el mateix per activitats de natura».

Goicoechea va qualificar de «civilitzada» la reunió mantinguda aquest dilluns per part de
representants d'Amics de la Rabassa amb els cònsols de Sant Julià de Lòria.
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També va manifestar a l'ANA que en aquesta primera reunió han constatat que «el clima humà
de relació entre ciutadans i administració ha fet un canvi del 100%» respecte al consistori
anterior.

Al marge de la valoració sobre el clima de la reunió, el representant d'Amics de la Rabassa va
explicar que «hi ha una certa coincidència» entre la proposta del col·lectiu i els projectes del
Comú, però «em sembla una mica exagerat dir que coincidim plenament».

Segons va explicar Goicoechea, hi ha coincidència en la distribució dels espais destinant el
Camp Base a zona d'oci i el Pla de Conangle a la natura, però «em sembla que no entenem el
mateix per activitats de natura», i «tot i que el projecte de Naturlàndia es pot redreçar, queda
lluny de les nostres aspiracions». «Caldrà veure què passa i com avancen», va concloure.

Properament, Amics de la Rabassa farà públiques les seves propostes i el posicionament
oficial del col·lectiu respecte la trobada d'aquest dilluns amb els cònsols Montserrat Gil i Manel
Torrentallé.

El Comú assegurava en un comunicat posterior a la reunió que «els arguments proposats pel
col·lectiu són compartits» i que les seves propostes «coincideixen plenament amb el projecte
comunal».

Diari d'Andorra

Amics de la Rabassa celebra el nou tarannà del comú però serà vigilant

El grup ciutadà evidencia en els actuals cònsols un canvi d’actitud “d’escoltar i de diàleg” i “molt
més proper a la natura”
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C.Audí - Andorra la Vella - 28/03/2012

Amics de la Rabassa continuarà vigilant el desenvolupament de Naturlàndia perquè “tot es faci
conforme a la llei” i s’asseguri la sostenibilitat del bosc lauredià.

Així ho va avisar ahir al Diari la portaveu del col·lectiu ciutadà, Roser Font, alhora que va
celebrar el tarannà “d’escoltar i de diàleg” dels nous mandataris locals, amb qui es van reunir
dilluns al vespre per presentar-los el seu projecte alternatiu per a la Rabassa. De fet, va
exposar que van ser els integrants del grup de ciutadans els que van demanar una trobada
amb els cònsols “per tornar-los a ensenyar les nostres propostes de sempre”, que passen per
concentrar les activitats d’oci al camp base i destinar el pla de Conangle a la natura. Per això,
la idea amb què tothom congenia és la d’adaptar l’antic camp de tir –ja no serà més una zona
destinada a aquest esport– a les activitats amb més públic per mirar de garantir més
tranquil·litat als espais on avui hi ha les pistes d’esquí de fons.

“Estem contents perquè hem notat un canvi d’actitud molt més proper a la natura”, va valorar
Font, alhora que va evidenciar que “ara fa falta veure què es plasma a la realitat”. “Evidentment
serem curosos, nosaltres no renunciem a la Rabassa. Estem encantats de sentir bones
paraules, però esperem que no quedi només en això”, va concloure.

Preocupació per l’aigua

Pel que fa al document que l’associació ha tornat a posar sobre la taula, Font va reconèixer que
en bona part “s’assembla” al del comú lauredià, en el sentit que es busca un turisme “més de
natura i més respectuós amb l’entorn, com nosaltres sempre hem defensat”. Des de la
corporació, no obstant això, ja els han deixat clar que el projecte que està engegat no es
modificarà. I aspectes com l’observatori d’animals en semillibertat que es preveu inaugurar a
final d’aquest mateix estiu no són ben vistos per l’associació perquè xoquen amb els principis
que ells defensen.

Amics de la Rabassa, a més, va exposar als mandataris locals un seguit de preocupacions
derivades del desenvolupament de Naturlàndia. Un dels principals és l’aigua. “És un problema
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real i greu”, va definir la portaveu. “Si allà no hi ha aigua no es podrà fer el que està previst”, va
afegir-hi. També es queixen, com sempre han manifestat, que l’ecoparc tal com està plantejat
avui contribuirà poc o gens en l’economia local de la parròquia: “Nosaltres apostem perquè es
facin coses al poble perquè donin vida, com per exemple el centre d’interpretació. I en això
sembla que el comú també hi està d’acord.”

En la reunió els portaveus del grup van aprofitar per fer evident, sembla que amb la
coincidència de la corporació, la “preocupació” pels efectes que han tingut a la Rabassa
activitats com l’enduro, que “ha destrossat els camins”.

“Lluny” de les aspiracions

Amb un to lleugerament més crític es va expressar Josep Maria Goicoechea, que també ha
actuat de portaveu de l’ens. En declaracions a l’Agència Andorrana de Notícies, va constatar
que “el clima humà de relació entre ciutadans i administració ha fet un canvi del cent per cent”
respecte al consistori anterior –la relació va arribar a ser especialment tensa durant la
campanya contra el projecte que va impulsar Amics de la Rabassa– i va valorar que “tot i que el
projecte es pot redreçar, queda lluny de les nostres aspiracions”. També considera que “hi ha
certa coincidència” entre la proposta del col·lectiu i els projectes del comú, però “em sembla
una mica exagerat dir que coincidim plenament”, tal com va informar la corporació en un
comunicat de premsa.

BonDia

Amics de la Rabassa segueix discrepant sobre Naturlàndia

Sant Julià de Lòria - Societat
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Escrit per Agències Dimarts 27, Març de 2012 19:44

El representant d’Amics de la Rabassa Josep Maria Goicoechea va explicar ahir que, tot i que
“hi ha una certa coincidència” entre la proposta del col·lectiu i els projectes del Comú per a
Naturlàndia, li sembla “una mica exagerat dir que coincidim plenament”. Goicoechea va matisar
així el comunicat emès per la corporació sobre la trobada mantinguda per les dues parts
dilluns.

Goicoechea va exposar que hi ha coincidència en la distribució dels espais, per destinar el
camp base a zona d’oci i el pla de Conangle a la natura. Amb tot, va remarcar que “em sembla
que no entenem el mateix per activitats de natura” i “tot i que el projecte de Naturlàndia es pot
redreçar, queda lluny de les nostres aspiracions”. “Caldrà veure què passa i com avancen”, va
concloure. El Comú assegurava en un comunicat posterior a la reunió que “els arguments
proposats pel col·lectiu són compartits” i que les seves propostes “coincideixen plenament amb
el projecte comunal”.

El representant de l’entitat va qualificar de “civilitzada” la reunió mantinguda dilluns per
representants d’Amics de la Rabassa amb els cònsols de Sant Julià de Lòria. Al mateix temps,
va subratllar que en aquesta primera trobada havien constatat que “el clima humà de relació
entre ciutadans i administració ha fet un canvi del cent per cent” respecte al consistori anterior.

Properament Amics de la Rabassa farà públiques les seves propostes i el posicionament oficial
del col·lectiu respecte a la trobada amb els cònsols Montserrat Gil i Manel Torrentallé.

Fòrum.ad

Amics de la Rabassa creu que ‘tot i que el projecte es pot redreçar, queda lluny de les nostres
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aspiracions’

Amics de la Rabassa creu que ‘tot i que el projecte es pot redreçar, queda lluny de les nostres
aspiracions’. Un dels protaveus del col·lectiu que vol preservar l’entorn de la Rabassa, Josep
Maria Goicoechea, ha matisat les valoracions del Comú respecte a la reunió mantinguda
aquest dilluns entre les dues parts i ha dit que ‘hi ha una certa coincidència’ sobretot en la
distribució dels espais, però ‘em sembla una mica exagerat dir que coincidim plenament’, i ha
afegit que ‘em sembla que no entenem el mateix per activitats de natura’.

Josep Maria Goicoechea ha qualificat de ‘civilitzada’ la reunió mantinguda aquest dilluns per
part de representants d’Amics de la Rabassa amb els cònsols de Sant Julià de Lòria.

Goicoechea ha dit a l’ANA que en aquesta primera reunió han constatat que ‘el clima humà de
relació entre ciutadans i administració ha fet un canvi del 100%’ respecte al consistori anterior.

Al marge de la valoració sobre el clima de la reunió, el representant d’Amics de la Rabassa ha
explicat que ‘hi ha una certa coincidència’ entre la proposta del col·lectiu i els projectes del
Comú, però ‘em sembla una mica exagerat dir que coincidim plenament’.

Segons ha explicat Goicoechea, hi ha coincidència en la distribució dels espais destinant el
Camp Base a zona d’oci i el Pla de Conangle a la natura, però ‘em sembla que no entenem el
mateix per activitats de natura’, i ‘tot i que el projecte de Naturlàndia es pot redreçar, queda
lluny de les nostres aspiracions’. ‘Caldrà veure què passa i com avancen’, ha conclòs.

Properament, Amics de la Rabassa farà públiques les seves propostes i el posicionament
oficial del col·lectiu respecte la trobada d’aquest dilluns amb els cònsols Montserrat Gil i Manel
Torrentallé.

El Comú assegurava en un comunicat posterior a la reunió que ‘els arguments proposats pel
col·lectiu són compartits’ i que les seves propostes ‘coincideixen plenament amb el projecte
comunal’ i que ‘o bé ja estan en marxa o bé s’hi està treballant’.
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