El Comú lauredià diu que comparteix “gran part dels arguments” dels Amics de la Rabassa

Premsa 27/03/2012

Nota d'Amics de La Rabassa: Per una completa informació veieu també les declaracions
d'Amics de la Rabassa a la premsa del
28 de març de 2012, "No
tanta coincidència
".
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Els Cònsols de Sant Julià de Lòria han mantingut, aquesta tarda, una primera trobada amb una
representació d’Amics de la Rabassa. L’associació ha presentat la seva proposta alternativa
per a la Rabassa, que destina la zona del Camp Base a l’oci i la del Pla de Conangle a la
natura.

Aquests punts coincideixen plenament amb el projecte comunal. Un altre dels objectius del
Comú és acostar Naturlandia al poble de Sant Julià de Lòria, que és una altra de les prioritats
dels Amics de la Rabassa.

El Comú vol constatar que gran part dels arguments proposats pel col·lectiu són compartits i
que, o bé estan ja en marxa o bé s’hi està treballant.

Entre ells està el de convertir la Rabassa en un lloc de referència dels Pirineus, crear un centre
d’interpretació de la natura, un centre innovador de turisme de muntanya, crear cabanes
d’observació de fauna, rehabilitar zones de berenada i preveure l’allotjament d’esquiadors i
excursionistes. Tots ells basats en el respecte per la natura i la sostenibilitat.
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Diari d'Andorra

Proposta d’Amics de la Rabassa per Naturlàndia

El col·lectiu presenta un document que “coincideix plenament” amb el de la corporació i que
destina el camp base a l’oci i el pla de Conangle a la natura

C. Audí - Andorra la Vella - 27/03/2012

Primer acostament entre el comú de Sant Julià de Lòria i Amics de la Rabassa, un col·lectiu
ciutadà que durant la campanya electoral de les locals del 2007 va ser força bel·ligerant amb el
projecte de Naturlàndia perquè el consideraven perjudicial per al bosc lauredià.

Els cònsols major i menor van rebre ahir a la tarda un grup de representants de l’associació
per, justament, parlar del futur del bosc de la Rabassa. El grup, segons van informar des del
comú a través d’un comunicat de premsa, va presentar als mandataris un proposta alternativa
per a la zona, que destina l’àrea del camp base a l’oci i la del pla de Conangle a la natura.
“Aquests punts coincideixen plenament amb el projecte comunal”, van valorar des de la
corporació, fonts de la qual van assegurar que el projecte de Naturlàndia “continuarà endavant
tal com estava plantejat”.
D’altra banda, una de les propostes que apareixen en el document que han posat damunt la
taula els Amics de la Rabassa recupera un vell projecte que als anys noranta va voler tirar
endavant el comú però que finalment no es va materialitzar. Segons van explicar al Diari fonts
properes a la trobada, es tracta d’ampliar l’estació d’esquí de fons fora de les fronteres
nacionals i allargar-la fins a Bescaran, Estamariu i Lles de Cerdanya. Amb tot, des del comú,
van manifestar les mateixes fonts, no es veuria viable, tant pel cost econòmic com pel fet que la
Rabassa s’afronta cada cop amb més dificultats, a les altes temperatures i l’escassedat de neu.
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Activitats diverses
Des del comú van posar en relleu que, arran de la trobada es va “constatar” que gran part dels
arguments proposats pel col·lectiu “són compartits” i que, o bé ja estan en marxa o bé ja s’hi
està treballant. Entre ells està el de convertir el bosc de la parròquia “en un lloc de referència
dels Pirineus”, crear un centre d’interpretació de la natura, un centre innovador de turisme de
muntanya, cabanes d’observació de fauna, rehabilitar zones de berenada i preveure
l’allotjament d’esquiadors i excursionistes. “Tots ells basats en el respecte per la natura i la
sostenibilitat”, van concloure.
Amb tot, tal com van detallar persones properes a la reunió d’ahir –es pretén que sigui la
primera d’un seguit de trobades, que ambdues parts van qualificar de “molt cordial”– el que
bàsicament diferencia el model del comú del que presenta el col·lectiu ciutadà és la forma i els
matisos. Així doncs, mentre que, per exemple, Amics de la Rabassa aposta per construir un
centre d’esports, la corporació planteja fer un centre d’entrenament en alçada. O allà on el grup
ciutadà proposa un alberg juvenil, el projecte de Narturlàndia hi dibuixa una casa de colònies.
Si més no, una de les reivindicacions més antigues del col·lectiu social i que ja han tornat a
traslladar als mandataris passa per acostar Naturlàndia al poble, perquè consideren que tal
com ara està plantejat l’ecoparc no servirà per revitalitzar l’economia de la parròquia de Sant
Julià.

BonDia

El Comú coincideix amb els Amics de la Rabassa

Escrit per RedaccióDilluns 26, Març de 2012 19:48

El Comú de Sant Julià de Lòria va destacar ahir que la proposta alternativa dels Amics de la
Rabassa per a Naturlàndia coincideix “plenament” amb el projecte de la corporació. Així ho va
donar a conèixer a través d’un comunicat emès després de la reunió mantinguda entre els
cònsols lauredians i els representants de l’entitat. En aquest sentit, el Comú va indicar que les
dues iniciatives destinen la zona del camp base a l’oci i la del pla de Conangle a la natura.
Així mateix, la corporació remarca que un altre dels objectius del Comú és acostar Naturlàndia
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al poble de Sant Julià de Lòria, que és també una de les prioritats dels Amics de la Rabassa.
En el comunicat, la corporació va manifestar que gran part dels arguments proposats pel
col·lectiu ecologista “són compartits” i que ja s’estan desenvolupant o, en el cas contrari, s’està
treballant per poder-los impulsar. En concret, la corporació explica que entre aquests objectius
hi ha convertir la Rabassa en un lloc de referència dels Pirineus i crear un centre d’interpretació
de la natura i un centre innovador de turisme de muntanya.
Així mateix, es remarca que el Comú aposta per crear cabanes d’observació de fauna i
rehabilitar les zones de berenada, i es considera l’allotjament d’esquiadors i excursionistes. A
més a més, s’indica que tots aquests objectius estan basats en el respecte per la natura i la
sostenibilitat.
Ahir no va ser possible contactar amb els representants d’Amics de la Rabassa que havien
assistit a la reunió.
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