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Premsa 17/12/2009 Diari d'Andorra TAULA RODONA

Creus que cal mantenir viu Naturlàndia i buscar inversors?

Naturqueeeee????

25 Dimarts, 15 de Desembre de 2009 16:56

Xavi

per a que fer un parc natural quan Andorra i el seu sentorn natural es el millor parc que hi pot
haver?? tenim unes valls precioses amb uns paisatges magnífics, i sembla mentida que no ho
sapiguem vendre a l'exterior com deu mana sense haver de fer megainversions com aquesta
de la Rabassa.....

No a Naturlandia, si a la NATURA
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24. Diumenge, 13 de Desembre de 2009 23:52

(Mª Encarna Rodriguez)

S'ha fet palès que el macro-projecte de Naturlandia no era més que un deliri de grandesa.

Encara no ens hem adonat del tressor que tenim sense haver de tocar res? La Rabassa està
molt bé com està i no necessita atractius afegits. Cal promocionar la natura tal qual és, i
treure-li partit respectant-la, aprofitant els recursos que ens ofereix.

No cal fer destrosses perquè sigui atractiva als visitants, ans al contrari, els que ens hem
passejat pels parcs naturals dels Pirineus, com per exemple Ordessa, sabem que el millor
alicient és contemplar la natura en tota la seva esplendor, i creieu-me, la gent d'aquelles
contrades es guanya bé la vida.

Senzillament...NO!

23. Diumenge, 13 de Desembre de 2009 17:15

(Xavier)

Qué aportarà Naturlàndia?! Doncs poca cosa i res de bó!
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Cal aprendre a gaudir de la natura en el seu estat pur, i no pas enllaunar-la i adaptar-la als
gustos i satisfaccions d'uns quants!

La pregunta és simple: Naturlàndia...cal?!

i la resposta és senzilla: ROTUNDAMENT NO!!!

Una abraçada ben forta als Amics de la Rabassa!

No es crearan llocs de treball.

22. Diumenge, 13 de Desembre de 2009 15:29

(Jesús Paricio)

NO a Naturlàndia.

SÍ als arguments dels Amics de la Rabassa: una gran bateria d'arguments.

Els llocs de treball promesos, no arriben.
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Si arriben, no duraran.

Que ningú faci cap previsió de futur -hipoteca, estudis universitaris dels fills, arreglar la casa del
poble,...- en base a un treball durable a Naturlàndia.

Desfer el que està mal fet

21. Diumenge, 13 de Desembre de 2009 15:22

(Manel)

Encara som a temps de desfer el mal fet i recuperar el bosc tornant-lo com era abans del
t-tronc i altres bestieses. Ara que ja estem tots d'acord en que va ser una errada i que no té
futur, recuperem La Rabassa com era abans i cuidem el bosc que ens dona la vida

Encara hi som a temps: aturem les animalades

20. Diumenge, 13 de Desembre de 2009 10:28
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galvezcasellas@gmail.com

1. Ja tenim a Juberri un jardí descomunal --que no comunal en el bon sentit de la paraula.
Barroc, poc pensat per les famílies i els nens de la parròquia, més aviat perillós. El comú ha
cedit a un privat un espai que era de tots. Ha deixat que es tallessin arbres, es destruïssin
talussos, es moguessin quantitats ingents de terra... No és cert que tots en puguem gaudir: no
és pràctic, ni bonic, ni segur. No el volem aquest espai, gràcies. No ens calia aquí dalt.
Haguéssim estat molt més contents de poder gaudir d'un espai més pla i menys agressiu amb
l'entorn en què es poguessin fer activitats reals. Sense gossos deixats anar de la "propietària". I
per què no un espai més cèntric al cor Sant Julià, que realment promocionés la parròquia,
promogués el comerç, fos per a ús de tots, estigués dissenyat per al gaudi de nens i joves?

2. Ja tenim el camp de tir, un espai privilegiat robat al bosc, una gran plataforma de quitrà al
bell mig de la natura. Estic amb el Marco: la seva construcció també la vaig viure com una
tragèdia. Però ja hi és de fa anys... Ara el que hem de fer és lluitar perquè s'acabi usant bé,
amb voluntat no tan sols especulativa-comercial. Diu que ara ens volen convertir allò en una
altra magna obra immobiliària que un cop més no aportarà res de res a la vida social i
comercial del poble / dels pobles de Sant Julià. Es podria usar el camp de tir amb la idea de
convertir l'espai que ja tenim en un nucli d'ofertes DE NATURA. Arreglem tots els camins que
surten, passen a la vora i moren al camp de tir perquè la gent pugui caminar per bosc.
Promocionem el trekking, les caminades, les raquetes de muntanya, la bicicleta, les passejades
a cavall... Donem un ús més cívic al tram de carretera que va del camp de tir al camp de neu.
No ens posem a construir de manera grandiloqüent un immens centre comercial al mig del
bosc. Ja n'hi ha prou amb haver hagut d'aguantar durant tants i tants anys el maleït camp de tir
i les activitats que allí s'hi desenvolupaven.

3. Ja tenim el Tobotronc, també. Mengem-nos-el amb patates, com se sol dir, però intentem no
afegir més gadgets monstruosos que tallin el bosc i l'enlletgeixin més, innecessàriament. Com
a mínim, en endavant. siguem més respectuosos i minimalistes.
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4. A Sant Julià ja ens estem carregant definitivament la possibilitat de fer que la vida del poble
torni a mirar cap al riu. Si haguéssim organitzat els espais de la vora del riu amb criteri, ara els
passejos, els parcs, els espais o els camins que s'haguessin generat podrien haver estat
motors de vida lúdica, comercial, social, associativa... No sabem que a molts pobles de
Catalunya es promouen vies per passejar, córrer, anar en bici, etc., espais peatonals, zones de
mercat, parcs i places, etc.? No sabem, potser, que això genera qualitat de vida i riquesa?
Encara no veiem que molts habitants de Sant Julià prefereixen "baixar" a la Seu el dissabte per
passejar i passar el dia? No veiem que no tan sols no generem vida comercial a partir de gent
de fora que vingui a casa nostra sinó que els propis lauredians anem a "gastar" a cal veí.

5. Com deia, a Sant Julià tenim jardins desmesurats en llocs innecessaris (Juberri), un espai
enorme pràcticament mort de vida al mig del bosc (camp de tir), el tobogan alpí més llarg del
món (quina obsessió amb la llargària de les coses!) i un projecte entorn del riu que fa llàstima
de veure... Per cert, si encara no heu tret el cap a la zona de darrere del Ministeri d'Educació i
Cultura / Comú, feu-ho, si us plau. Veureu com ha mort l'accés natural al riu, com s'han erigit
grans murs de pedra, uns altres de formigó, com es prepara tot per al túnel, com s'han instal•lat
les horribles i ja típicament "andorranes" xarxes metàl•liques, com s'ha optat per fer un túnel
que travessa la muntanya quan es podria haver fet un sistema de semitúnel o túnel obert que la
voregés, etc. etc. No hi fa res si ens hem de carregar els talussos, ni les feixes que treballaven
la gent de Sant Julià fins fa quatre dies, ni la memòria de la gent, ni el bosc de ribera, ni el
símbol majestuós que fins ara encara representava el Rocafort (per molt que hi hagués
plantades algunes torres elèctriques).

Sembla que a la majoria se li enrefot tot plegat: per això deixen Naturlàndia en les mans dels
qui han creat les realitats de què us parlo més amunt. Jo dic: mireu-vos les propostes de què
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parlava el Sr. Goicoechea. Mireu que hi ha maneres alternatives de treballar en positiu. Allí hi
trobareu moltes respostes raonables.

En llenguatge senzill: mirem de no ser tan destructius i "temàtics". Aquí el tema és el nostre
patrimoni natural. Més raquetes de neu, més camins oberts i comunals ben cuidats i anunciats.
Menys tanques, menys cues, menys tiquets. Més facilitats perquè la gent pugui accedir en
bicicleta de muntanya pròpia i travessar la Rabassa en el context d'una ruta ben promocionada
i amb al•licients (si es vol, també en podem llogar de bicicletes, no hi ha problema). Més
restriccions als 4x4, als maleïts i sorollosos quads, als agressius grups de motociclistes. Més
informació al turista de muntanya tant exterior com interior. Més oferta gastronòmica correcta a
preus correctes i amb atenció al públic correcta (gent que hagi passat per una escola
professional d’hostaleria --que en tenim i de qualitat--, que parli tant català com altres llengües,
que entengui com dirigir-se amb correcció al client). No als empleats (que treballen, per
exemple, als quads) que tracten malament els animals i es creuen impunes. Menys animals de
cartró pedra.

Més rutes turístiques a peu. Des de la Rabassa podem potenciar més la ruta dels búnquers,
rutes cap a pobles propers d'Espanya on hi ha monuments megalítics, rutes cap a d'altres valls
andorranes patrimoni de la humanitat, rutes esportives, rutes d'observació de l'entorn natural,
rutes d'orientació, rutes que segueixen GRs, rutes que van cap a Andorra la Vella o cap al
poble de Sant Julià, o cap a Escaldes, o més enllà.

MÉS ANIMALS (LLIURES) I MENYS ANIMALADES!
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Evitem la venda de Natura enllaunada

19. Diumenge, 13 de Desembre de 2009 09:13

(Delfí)

A Europa els parcs temàtics son ruïnosos, en no formar part de la nostra cultura de l'oci

Un parc temàtic con el proposat que no disposa dels recursos econòmics necessaris per dur-lo
a terme ni del suport popular està abocat a fracassar. Els promotors ho han d'acceptar. No és
res personal, només son negocis...

Ja ni hi ha prou!!

18. Dissabte, 12 de Desembre de 2009 23:20

(Marco)

Bé, estic en contra de naturlandia. Crec que en els altres comentaris esta tot dit.

Pot ser que aquest projecte porti diners pero serà a curt termini. Serà el mateix com quan es
construir el camp de tir que ara ja es vol tancar. Vaig viure aquell moment amb gran tristesa,
veient com en mig de un bosc completament verge començaven a treballar maquines i a
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arrasar bosc per construir l'actual camp de tir.Després la mateixa pelicula amb el tobotronc....
No podem parar ja? estic fart de excabadores, camions, semafaros, i turistes empanats que
condueixen pel mig de la carretera completament despistats.

prou!

REFLEXIÓ

17. Dissabte, 12 de Desembre de 2009 21:00

(PILI PIJOAN)

En aquets dies de festes vinents demanaria a tothom que reflexionés només durant 5 minuts a
valorar el que ens envolta, LA NATURA , no hem d' invertir masses diners per conservar-la ,
simplement cuidar-la i ajudar-la a que cada dia estigui millor tractada ,ella no ens ha fet cap mal
, si bé al contrari ,al meu entendre ens ajuda a respirar aire sà i ens ensenya que si la
respectem ens dona el goig de gaudir-ne, però hi ha qui creu que s' ha de destruir per que alla
on ara hi ha NATURA hi ha d' haver ciment per que això portarà diners ( a qui ?) d`aquí ve la
mania de destruir-la.

NO A NATURLANDIA NO A INVERTIR EN LA DESTRUCCIÓ DE LA NATURA
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Associació per a la Defensa de la Natura

15. Dissabte, 12 de Desembre de 2009 18:36

(Carolina Motwani Boix)

En un moment on els països es reuneixen per a la preservació de l'entorn natural a escala
mundial, a Andorra li toca posar-se al dia en qüestions de Defensa de la Natura.

En lloc de fer projectes que destrueixin el nostre entorn convé pensar una mica com treure
profit del que ja tenim: un espai natural impressionant.

Compri el seu ticket de natura i posi's a la cua

14. Dissabte, 12 de Desembre de 2009 12:17

(Noe)

he llegit tots els comentaris escrits fins ara, i intentaré no repetir-me, estic d'acord amb aquells
que penseu que naturlàndia és una falta de respecte a la natura i destrucció de la mateixa, de
fet, per a mi, el més trist és que es comenci per un tobotronc i això doni peu a més
construccions: hotels, botigues, spas, i tota mena de consumismes (com si no en tinguéssim
prou!), que acabarien per degradar totalment aquest entorn natural.
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l'altra tristesa que em dóna és el que representa naturlàndia, és una venda d'emocions fortes PAGANDO és clar; - ... que passa que no podem gaudir d'emocions sense PAGAR?,

Des de petita em fascinava aquesta cosa d'anar a la muntanya i no haver de portar diners, si
no aigua i aliments, pujar amunt per no veure ni un cotxe, ni una casa..... l'atzar de trobar algun
esquirol que es deixés veure... cabirols, llum, marmotes, colors,ocells, pitavoles, i d'altres
persones fent camí... això malauradament, és el que destrueix naturlàndia: la natura i les
emocions naturals de les persones.

I si, probablement, aquests fenomen quedi ben aviat obsolet, ja he sentit gent que no tornarien
a pujar al tubotronc, per que s'han adonat que les sensacions no s'aconsegueixen PAGANDO.

Amb la crisi aquí i arreu del món, és bon moment per sensibilitzar-nos i aprendre a conviure
sense artificis que enriqueixen als quatre de sempre....

NO

13. Dissabte, 12 de Desembre de 2009 12:01

(Santi Pijuan)

Per alguns comentaris anteriors crec que poques persones varen anar a consultar el projecte
quan se'n va fer l'exposició pública. Només us diré que tot el pla de Conangle, des de la pista
per vehicles que va a Claror, passant per la que baixa fins prop la Font dels Traginers i enllaça
amb la pista que passa per sota Conangle i acaba vora la caseta del Tobotroc, quedarà
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envoltat per una tanca. Les pistes per vehicles queden just a fora. L'actual restaurant també
queda fora , però envoltat per la tanca.

Imagineu per un moment: quan arribareu a la Rabassa, al baixar del cotxe, ja us trobareu amb
aquesta tanca. L'únic punt d'accés al planell serà a través d'unes botigues semisoterrades i
pagant, es clar. I a dins, altres tancats, dos d'ells electrificats, per contenir els ossos, llops etc.

S'han acabat les pistes d'esqui del planell, els llocs de berenada, la llibertat d'anar amb la
família i els nens i estar tranquil ja sigui a l'estiu com a l'hivern gràcies a la poca pendent del
lloc, les vistes del Cadí, etc. . Durant 50 anys els propietaris de Camprabassa S.A. en seran els
amos.

Quants cops l'any hi pujarem per visitar els animals tancats en llocs relativament petits, ja que
no hi ha molt espai? La publicitat és molt bonica, la realitat és diferent. No serà un parc
d'animals en semi-llibertat, serà un zoo, que avui en dia ja és una cosa caduca. El Comú ens
comunica regularment que el nombre de visitants a la Rabassa augmenta, que han venut
moltes activitats i que el negoci va molt bé. Llavors que més volem? Conservem el tresor que
tenim i apreciem-lo, cosa que no fem. Val més de lo que ens pensem. Malauradament ens
lamentarem quan ho haurem perdut.

nosaltres som natura

12. Dissabte, 12 de Desembre de 2009 09:20

(Timoteo)

Naturlandia em sona al pais de NUNCA JAMÁS..
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La Rabassa es manté viva per sí mateixa,com ho fá la natura, com cada dia s'urgeix el batec
de la llum del sol,aquesta creació de vida ens precedeix i la nostra responsabilitat es
conservar-la pels nostres fills.

Si explotem la natura, com part de nosaltres mateixos estem desertitzen la vida i omplin-la de
bombolles de sabó

QUE FAN?

11. Dissabte, 12 de Desembre de 2009 03:16

(JON)

QUAN HAIGEN TALLAT L'ULTIM ARBRE I MORT L'ULTIMA FLOR S'ADONARAN DE QUE
EL CIMENT NO ES MENGE

la meva modesta opinió

10. Divendres, 11 de Desembre de 2009 13:25
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(joanet)

LA muntanya és de tots i no es pot privatitzar, i menys a estrangers. Les pistes d'esquí de fons
ja fa anys que hi eren, el trobotronc ja està fet, ens agradi o no, però voler vendre la rabassa a
ves a saber qui, aixó no m'agrada gens. Potser algú tingui interessos particulars, o simplement
el Comú l'ha cagat (com molts altres amb somnis de grandessa - vegeu la febre dels
poliesportius, sales de congressos, etc.).

Que pagui la inversió qui l'ha cagat, que crec que de calers no li en falten...

Deixeu les coses com estan, o poseu-les al museu de les cagades dels darrers governants
d'Andorra, juntament amb el museu d'en Gery, i d'altres pous sense fons...

MISSATGES DESTRUCTORS

9. Divendres, 11 de Desembre de 2009 00:14

(Joana)

Perquè sempre es parla de destrucció de la naturalesa, de degradació.. ???Perquè sempre
misstages negatius, destructius i pejoratius,,, ???

Penso que molts de nosaltres ens tenim que mirar al mirall abans de parlar i hem d'intentar
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entendre el que s'intenta fer..

En tot cas, penso que el Comú, persones de carn i ossos igual que nosaltres, té molt clar que el
que no pot fer és destruir sinó que construir i aportar riquesa, i no només a la parròquia sinó
que també al país.... sinó seria contradictori....

Jo crec en Naturlàndia, crec en el tobotronc i crec en el Comú...

Millor invertir en el país i no a l'Alguaire!!!!!!!!!

Parlem clar

8. Dijous, 10 de Desembre de 2009 20:14

(Maria Teresa Cairat)

Fins ara no sabem exactament que és Naturlàndia, en alguns moments és el tobotronc, en
altres un parc animalier, en altres un hotel de cinc estrelles. Ara bé,el si que queda clar clar és
que el Comú privatitza un espai publici destrossa un espai natural de gran bellesa.
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CRÍTIQUES CONSTRUCTIVES SI US PLAU

7. Dijous, 10 de Desembre de 2009 17:31

(Carmen Garcia)

Criticar és fàcil i més quan ens ho mirem des de fora...o quan ja ho tenim tot fet..

Tot i així penso que tot el que sigui portar diners al país mitjançant el desenvolupament d'un
producte com pot ser Naturlàndia és interessant.

Amic de La Rabassa

6. Dijous, 10 de Desembre de 2009 14:47

(Josep M. Goicoechea)

Dos anys després d'inaugurar el tobogan alpí, membres del Comú reconeixen que dins dos
anys més aquest atractiu quedarà passat de moda. Els comerciants de Sant Julià també
reconeixen que de "motor econòmic de la parròquia" ni cinc.

Una solució amb visió de futur seria corregir els errors (és a dir, treure la banya del forat) i
considerar seriosament l'alternativa que proposàvem el novembre 2007 en el documents "SOS
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La Rabassa" que podeu consultar a www.amicsdelarabassa.org

La Rabassa

5. Dijous, 10 de Desembre de 2009 09:37

(Roser Font)

Ja s'ha demostrat en altres llocs i ho diuen els experts que aquesta mena de parcs com
Naturlàndia, són deficitaris i obsolets.

Ademés perdre llocs de natura com La Rabassa afectaria directament la nostra qualitat de vida
i de les futures generacions.

S'han de realitzar alternatives sostenibles, que n'hi han i que també creen llocs de treball i
riquesa sense destrossar el nostre parimoni natural.

invertir sí però amb natura

4. Dijous, 10 de Desembre de 2009 09:13
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(ORIOL MATEU)

invertir ..sí però amb natura ...

ara és el moment de demanar una naturalàndia de veritat... espais protegits, camins , refugis,
etc i no en posar ciment, sorolls, i quantitats de cotxes en un parardis de la natura (
naturalandia) com és la Rabassa.

per que no????

3. Dijous, 10 de Desembre de 2009 07:25

(German)

Penso que tota inversio feta que pugui en un futur interesar als visitants del nostre pais es
bona.

Fa anys ningu creia en Caldea i ara es un atractiu mes que te el nostre pais i que molta gent
puja a gaudir-ne.

Ens tenim que treure l'enganxina de pais d'hivern!!!! moltes mes coses es tindrien que fer !!!!
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Falsificacions

2. Dijous, 10 de Desembre de 2009 01:51

(Jan)

Quin sentit te falsificar o crear un decorat artificial del valor més preuat que tenim ? Sense
promocionar ni destrosar de ben segur tenim més persones gaudint dels Cortals d'Anyos que a
Merdulandia.

cal posar naturlandia dins la natura

1. Dimecres, 09 de Desembre de 2009 17:47

(ORIOL MATEU)

Cal posar naturlandia dins la natura...
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Ser realistes, amb el món que tenim ( copenhague ) ... deixar de sommiar amb els diners i
sommiar amb les muntanyes, els ocells i l'aire pur.

Cal fer un nou projecte on la natura sigui de veritat la protagonista i no uns plantejaments que
obviament el temps ha posar en el seu lloc

Perquè:

quins inversors en aquests moments econòmics ( i més els que té Andorra) s'engrascaran en
una proposta tan desfesada basada en posar en gavies animals d'altres llocs?
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