
L’ADN DEMANA ALS POLÍTICS RELACIONATS AMB EL MADRIU QUE
ESTIGUIN A L’ALTURA DE LES CIRCUMSTÀNCIES

La declaració de la vall com a Patrimoni de la Humanitat només serà positiva si
es protegeix legalment l’espai

Escaldes-Engordany, 5 de juliol de 2004

Davant de la recent notícia de la inscripció de la “Vall del Madriu Perafita Claror” a la
Llista del Patrimoni de la Humanitat per part de la Unesco, el passat dia 1 de juliol a la
Xina, des de l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) volem fer públiques les
següents CONSIDERACIONS:

 L’ADN felicita les institucions i entitats impulsores del projecte per haver aconseguit
fer realitat una iniciativa que posa de relleu el valor excepcional del territori format
per la conca del riu Madriu i la seva zona perifèrica, no només per Andorra sinó
també per al conjunt de la Humanitat. Alhora, des de l’ADN esperem que aquesta
declaració obri el camí cap a la protecció efectiva i la gestió racional d’aquest espai
tan fràgil.

 L’ADN vol fer un reconeixement públic a totes les entitats i persones que els anys
1994-1995,  sota  la  Coordinadora  “Sí  al  Madriu”,  van dur  a  terme  la  campanya
d’oposició a l’accés rodat a Ràmio. Sense aquesta campanya, amb la qual es va
evitar  la construcció  d’una carretera que hauria destruït  la part  baixa de la vall,
aquesta distinció que s’ha assolit ara no s’hauria pogut plantejar.

 No obstant això, considerem especialment lamentables els següents fets:

o El  Govern,  més  d’un  any  després  de  presentar  la  candidatura  a  la
Unesco  (el  març  de  2003),  encara  no  ha  estat  capaç  d’iniciar  el
procediment  formal  per  protegir  legalment  la  vall  com a Bé d’interès
cultural, en la categoria de paisatge cultural.

o A hores d’ara encara no s’ha constituït l’òrgan de gestió participatiu que
s’havia  anunciat,  ni  s’ha  aprovat  un  pla  de  gestió  que  asseguri  la
preservació de l’espai.

o Les administracions impulsores del projecte no han resolt  encara les
deficiències detectades en l’informe d’Icomos Internacional. En aquest
sentit, són molt preocupants l’endarreriment en la Llei de conservació
de la natura, i la no rectificació de la zona perifèrica al terme comunal
de Sant Julià de Lòria.

o En comptes d’això, el Sr. Marc Forné, Cap de Govern, i el Sr. Xavier
Montané,  Ministre  d’Educació  i  Cultura  anuncien  possibles  projectes
com el d’un tren subterrani,  que no són demanats ni pels propietaris
privats ni per la societat civil i que, en canvi, podrien degradar la vall de
forma irreversible malmetent  els valors pels quals ha estat  declarada
patrimoni mundial.  Això és especialment greu quan encara no s’han
constituït els òrgans de gestió on s’han de debatre aquestes propostes,
ni  s’ha aprovat  el  pla  de gestió  on s’ha  de  dissenyar  detalladament
l’accessibilitat a la vall.



 La  vall  del  Madriu  i  el  seu  entorn  constitueixen  l’últim  gran  espai  natural  ben
conservat d’Andorra però, per les seves característiques (fons de vall molt estret,
reduïda superfície de prats, etc.), és extraordinàriament fràgil. Qualsevol intervenció
en el seu interior ha d’estar perfectament justificada amb criteris científics solvents,
ha de gaudir  del consens de totes les parts implicades, i ha de garantir  la seva
conservació.

Per tots aquestes motius, DEMANEM:

 Que  els  polítics  relacionats  amb  el  projecte   estiguin  a  l’altura  de  les
circumstàncies, començant per resoldre amb la màxima celeritat possible totes les
deficiències indicades en l’informe d’Icomos  Internacional.  Aquestes  deficiències
han d’estar totes resoltes a final de 2004.

 La iniciació immediata (abans de l’agost) del procediment per a la declaració de la
vall com a Bé d’interès cultural, en la categoria de paisatge cultural.

 L’inici  urgent  de la tramitació  de la Llei  de conservació  de la  natura  al  Consell
General, per tal que pugui ser aprovada en el present període legislatiu.

 La constitució immediata (al setembre) dels òrgans de gestió participatius, en els
quals han de tenir un pes important tant els propietaris de terrenys particulars com
les entitats de la societat civil relacionades amb l’espai (excursionistes, caçadors,
pagesos i ramaders, ecologistes, etc.).

 La realització d’un autèntic procés participatiu en l’elaboració i discussió del pla de
gestió de l’espai.

 El tractament conjunt de la zona central (vall del Madriu) i la zona perifèrica, en tot
el procés de planificació, gestió i participació. En el cas de la zona perifèrica, cal
resoldre urgentment les deficiències detectades a la parròquia de Sant Julià.

 L’elaboració urgent  d’un projecte  de llei  específic sobre el  Madriu,  absolutament
necessari  ateses  les  seves  característiques  administratives  (afecta  diverses
parròquies)  i  competencials  (a  l’interior  de l’espai  cal  una gestió  coordinada de
matèries molt diverses, des de la caça a la gestió forestal).

 Que  no  es  caigui  en  el  greu  error  de  parlar  abans  d’hora  de  projectes  que,
probablement, no tenen sentit ni es poden justificar científicament en un context de
protecció de la vall, com el d’un tren subterrani. L’objectiu més important per a la
protecció de la vall del Madriu ha de ser consevació dels seus valors de paisatge
cultural i natural, evitant la massificació turística, per la qual cosa tots els projectes
d’accés s’han de tractar amb la màxima prudència possible.
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