Amics de la Rabassa qualifica d'"insult"el nou projecte de Naturlandia
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...
EL COL·LECTIU AMICS DE LA RABASSA QUALIFICA D'"INSULT" EL NOU PROJECTE DE
NATURLÀNDIA

El grup Amics de la Rabassa va ser un dels més bel·ligerants per intentar aturar el projecte del
parc d’animals de Naturlàndia, i ara que ja és una realitat s’han mostrat “tristos” i “decebuts”
pel desenllaç. “No calia, la Rabassa ja era un espai meravellós. El parc és un insult per als
ciutadans no només de Sant Julià sinó de tot el Pirineu”, va assegurar una de les integrants del
col·lectiu, Anna Riberaygua, que va lamentar que “tots els esforços no han servit per aturar un
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projecte anacrònic, passat de rosca i que degrada un espai privilegiat”.

Riberaygura va remarcar que “no hem estat mai en contra d’utilitzar la Rabassa com un
revulsiu turístic, però no d’aquesta manera”. I és que des del seu punt de vista el parc
d’animals “és un projecte que s’hauria pogut fer a qualsevol altre lloc d’Europa i per tant no
aporta cap valor afegit”. A més, va recordar que iniciatives semblants “no han funcionat” i en
aquest cas, els dubtes també hi són presents “perquè no se’ns ha explicat res, ni s’ha justificat
per què s’ha privatitzat un espai públic” com el planell de Conangle. És per això que malgrat
que va indicar que per ara no tenen previst mobilitzar-se, “continuarem atents a l’evolució que
tingui perquè estem preocupats pel que pugui passar”. Riberaygua també va destacar que el
parc “ha costat molts diners” i es va preguntar “com s’amortitzarà”. I és que segons va
explicar, des del collectiu es va encarregar un informe quan es va fer l’ampliació de capital i el
resultat “aconsellava que no s’hi invertís perquè no tenia futur”.
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