Associació per a la Defensa de la Natura (ADN)
Col·lectiu P3M
Comunicat de premsa – 05/02/2004

EL PROJECTE DE MACROESTACIÓ DE PORTE DES NEIGES AMENAÇA UNA ZONA DE
GRAN VALOR ECOLÒGIC
La iniciativa no respon a cap necessitat de desenvolupament local, sinó a l’especulació immobiliària
ADN i P3M alerten de l’impacte ambiental de les obres, totalment inassumible
Davant de les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació, referents al macroprojecte
d’estació d’esquí de Porte des Neiges, que uniria les pistes ja existents del Pas de la Casa (Andorra) amb
les de Porté-Puymorens (França), des de l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) i el col·lectiu
P3M volem fer públiques les següents CONSIDERACIONS:
 El projecte d’ampliació esmentat comportarà un impacte ecològic i paisatgístic de primera magnitud i
totalment inadmissible, en un sector dels Pirineus de gran valor patrimonial, i que ja suporta importants
afectacions en alguns indrets determinats (p.ex. Pas de la Casa, port de Pimorent).
 La zona afectada pel projecte compta amb diverses espècies animals i, sobretot, vegetals, molt rares
als Pirineus, incloses algunes considerades en perill d’extinció. Destaquen sobretot les comunitats
vegetals i espècies vinculades a les zones humides de muntanya (molleres i torberes), així com algunes
espècies molt fràgils de l’estatge alpí.
 La unió física de les tres estacions implicades en el projecte (GrandValira, Porte des Neiges i PortéPuymorens) comportarà un domini esquiable continu molt extens (diversos milers d’hectàrees), amb la
seva conseqüent fragmentació ecològica i, sobretot, paisatgística totalment inacceptables.
 El projecte, clarament, no respon a cap necessitat de desenvolupament local dels nuclis de població
implicats, sinó que dóna sortida a una gran operació d’especulació immobiliària (l'esquí va lligat a una
promoció urbanística de gran envergadura). Bona prova en són els 80.000 m2 que es preveu edificar
amb hotels, restaurants i altres equipaments, per als quals actualment els promotors de la iniciativa
estan buscant inversors.
Per tots aquests motius, l’ADN i P3M demanem a la Societat que des d'Andorra promou aquest projecte,
que desestimi la seva realització.
No tenint-ne prou amb destruir gran part del nostre patrimoni, volem exportar aquest model clarament
insostenible cap a territoris veïns que, avui per avui encara poden optar per un desenvolupament harmònic
(casos de la Vall Ferrera, al Pallars Sobirà, i de Porta-Pimorent, a Pyrénées-Orientales). El futur d'aquestes
zones ha d’estar fonamentat en la preservació i valorització dels recursos naturals i culturals del territori
mitjançant activitats de petita escala, que són les que realment afavoreixen la població local i poden
permetre la seva estabilitat i un creixement moderat compatible amb la preservació del seu patrimoni i
identitat muntanyenca. Qualsevol altre plantejament només respon als interessos especulatius de persones
sense escrúpols, a les que poc importa el futur.
Quedem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte o aclariment al respecte.
Ben cordialment,
Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) (adn@andorra.ad)
Col·lectiu P3M (p3mandorra@hotmail.com)
Escaldes-Engordany, 5 de febrer de 2004

