
Els sotasignats, majors d’edat, residents al Principat d’Andorra

EXPOSEM:

Que la Constitució andorrana recull a l'article 31 que: és funció de l'Estat vetllar per la utilització racional del sòl i de tots els 
recursos naturals amb la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna i de restablir i mantenir per a les generacions 
futures un equilibri ecològic racional en l'atmosfera, l'aigua i la terra i de defensar la flora i la fauna autòctones.

Que els experts mundials alerten sobre les conseqüències del canvi climàtic i recomanen, entre altres mesures, l’estalvi de 
recursos energètics i naturals i la protecció del medi natural i de la biodiversitat.

Que a Andorra, la parròquia de Sant Julià de Lòria disposa d’un entorn privilegiat, la Rabassa, de gran valor paisatgístic, 
cultural i natural on coexisteixen des de fa uns anys els usos tradicionals i el lleure.

Que , endemés la Rabassa és una de les entrades a la vall del Madriu-Perafita-Claror, declarada patrimoni de la humanitat 
per la Unesco.

Que la Llei d’ordenament general del territori i urbanisme i el mateix Pla urbanístic de la Parròquia (POUP) aprovat pel Comú i 
vigent, considera la Rabassa zona forestal no urbanitzable, hàbitat d’espècies protegides i d’algunes en perill d’extinció com el 
gall fer i el mussol pirinenc, entre d’altres, i remarca la importància de la conservació del medi natural.

Que qualsevol projecte de desenvolupament per a la Parròquia, per a Andorra i per a tots els Pirineus, ha de ser sostenible, 
és a dir, ha de respectar el medi ambient i aportar beneficis econòmics i socials als habitants del territori. Els espais naturals 
protegits  són  un  instrument  adequat  per  a  la  conservació  de  l’entorn,  i  un  valor  afegit  en  els  projectes  de  reactivació 
econòmica d’un territori.

Que la  finalitat  d’aquesta  demanda és mantenir  la  Rabassa oberta  als  usos tradicionals  que des  de sempre ha acollit: 
pastures,  llenya,  esplai,  passeig,  caça,  recol·lecció  de bolets  etc.  i,  darrerament,  esquí  de  muntanya  i  esquí  de fons  o 
raquetes, una possibilitat real de turisme sostenible, per preservar la natura en comptes de consumir-la.

Que pel que hem exposat,

DEMANEM:

Que el Comú de Sant Julià de Lòria consideri la necessitat urgent de declarar  La Rabassa, Conangle i muntanya amunt 
fins al Pic Negre i al Camp de Claror espais naturals protegits,  sota alguna de les figures que inclou la Llei general 
d’ordenament del territori i urbanisme i el mateix Pla urbanístic de la parròquia.
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Veure instruccions d'enviament al dors.


