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Per les notícies publicades als mitjans de comunicació sabem que es volen posar a la venda
les accions per a l'ampliació de capital de l'empresa explotadora de Naturlàndia. Es presenta
com un projecte respectuós amb la natura. La veritat és que no ho és pas, ni per a Andorra ni
per a l'ecosistema del Pirineu.

Avui, la situació mediambiental ens demana una actitud curosa d'estalvi de recursos naturals i
és urgent no empitjorar aquesta situació destruint espais que, així com la Rabassa, compleixen
la seva funció equilibradora.

També a la premsa llegim que el ciment s'empassa 140.000 metres quadrats al dia de la costa
del Mediterrani. El resultat és un exemple prou clar.

Naturlàndia és un parc temàtic. Ocuparà 337 hectàrees d'alta muntanya, on hi haurà animals
salvatges en captivitat, botigues, un hotel, un amfiteatre per fer volar aus rapinyaires amb
música, llacs artificials... La seva construcció comportarà dipositar una considerable quantitat
de metres cúbics de ciment en un dels pocs espais verges del nostre país a 2000 metres
d'altitud.

No s'ha mesurat la pressió d'aquesta obra sobre l'equilibri ecològic de la Rabassa. L'impacte
serà d'una magnitud avui desconeguda i de conseqüències totalment imprevisibles. Comporta
l'increment irresponsable de la pol.lució, del consum d'energia, de l'aigua i dels recursos que no
són recuperables.

La construcció del Tobotronc ja ha arrasat una superfície del bosc tan gran com deu camps de
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futbol. És un primer exemple del que representa el projecte de Naturlàndia. El tobogan pot ser
divertit, però instal.lat en un espai verge fins ara, no ho és gens. A més, travessa una zona de
risc geològic i d'allaus sense cap estudi previ. ¿Ho podria fer, això, un ciutadà corrent?
¿N'obtindria el permís?

Els espais comunals són de tots, Naturlàndia representa la privatització de l'ús d'un espai
públic. El planell del Conangle i bona part del bosc de la Rabassa quedaran encerclats dins del
seu recinte. L'accés no serà, doncs, lliure.

No sembla massa assenyat caucionar un projecte com és Naturlàndia qüestionable en tants
aspectes i de viabilitat econòmica incerta. Parcs temàtics existeixen arreu. Parcs faunístics amb
animals en privació de llibertat, també, i molts d'ells en dificultat econòmica.

Les alternatives per revitalitzar la Rabassa no passen necessàriament per la seva destrucció.
Avui el visitant potencial demana tranquil.litat i natura sense maquillatge.

Per la Rabassa podríem plantejar-nos una alternativa innovadora i realment respectuosa amb
la natura, que, amb una despesa infinitament menor, representi una oportunitat d'oci sostenible.

La destrucció de la natura es fa ràpidament, ara bé, la regeneració és bastant lenta i no sempre
possible.
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