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El proper  diumenge 24 de juliol  l’Associació  per  a la  Defensa de la Natura (ADN)
conjuntament amb Joves-ADN ha organitzat una sortida a Montmalús per reivindicar que
no s’ampliïn més les estacions d’esquí.

 

Montmalús és un dels circs glacials més importants i ben conservats d’Andorra, amb
una  gran  diversitat  de  flora  i  fauna.  També  és  una  zona  molt  apreciada   per
l’excursionisme, la pesca i l’esquí de muntanya.  

Tot i els seus valor naturals i paisatgístics fa anys que Montmalús està amenaçat per
l’ampliació del domini esquiable de Grau Roig.

Aquest  no és l’únic projecte d’ampliació que té Grand Valira. Ja han començat  les
obres de l’estació  d’esquí  de  Porté  des Neiges,  que comporta  una macrourbanització
promoguda per l’empresa Pas-Grau internacional, que unirà el Pas de la Casa amb la
Comune de Porté. En aquest cas les pistes d’esquí són l’excusa per realitzar una gran
projecte inmobiliari  que no reportarà cap benefici a llarg termini als habitants del territori i
del  qual  només  se’n  beneficiaran  els  especuladors.  Hi  ha  també  altres  projectes
d’ampliació   a  Concòrdia,  al  Pic  de  Maià,  i  la  realització  d’una  pista  de  descens  al
Tarter,...

Grand Valira, malgrat presumir de preservar el medi ambient, la temporada passada
van  iniciar  les  obres  d’un  telecabina  sense  permisos  i  talant  el  doble  de  bosc  del
necessari. Altres indrets de l’estació presenten un aspecte lamentable, com el fons de vall
del Grau Roig, amb el riu canalitzat i els prats alpins transformats en aparcaments i més
aparcaments,  o  la  zona  del  Forn  de  Canillo,  que  va  merèixer  el  premi  Totxo  d’or a
l’agressió més gran al paisatge de l’any 2001.  
 

 

 Amb la sortida de diumenge volem demanar que s’aturin aquests projectes a Grand
Valira i actuacions semblants en altres estacions del Pirineu, perquè :

a.-  Destrueixen   paratges  naturals  d’alt  valor  geològic,   ocasionant  la  pèrdua  de
biodiversitat i de paisatge.

b.- Les previsions d’escalfament global del planeta amenacen la viabilitat a mig termini
dels dominis esquiables, de manera que correm el risc de fer del pa d’avui la gana del
demà.

c.- Volem gaudir de la muntanya, del silenci i del paisatge lliure de telecadires, pistes i
edificacions.

d.- Es poden optimitzar les instal.lacions ja existents sense necessitat d’expandir-se
més sobre el territori.

e.-  El  model  actual  d’estació  d’esquí  porta  molts  beneficis  als  especuladors
immobiliaris i molt pocs, a la llarga, a la població resident.

 



 

 

La sortida consistirà en una caminada des de Grau Roig fins la collada i l’estany de
Montmalús. L’activitat és gratuïta i està oberta a tothom.  

El  lloc  de  trobada  serà  diumenge  24  de  juliol  a  les  8:00h  a  la  plaça  coprínceps
d’Escaldes Engordany.  Per  a  una millor  organització  és  convenient  fer  una inscripció
prèvia  trucant  a  l’associació  al  telèfon  86  60  86  o  bé  per  correu  electrònic  a
adn@andorra.ad.
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