
Ara SÍ AL MADRIU!
EL MADRIU ENCARA NO ESTÀ SALVAT

PROTECCIÓ LEGAL JA!

Les entitats convocants d’aquest acte celebrem la declaració de la vall del Madriu com
a Patrimoni de la Humanitat,  efectuada per la UNESCO el passat  dia 1 de juliol,  i
felicitem a les institucions impulsores i al conjunt de la societat andorrana per fer-ho
realitat. Una iniciativa que posa de relleu el valor del Madriu, no només per Andorra,
sinó també per al conjunt de la Humanitat. 

De totes maneres, la declaració de Patrimoni Mundial és un reconeixement que no
garanteix la preservació de la vall, motiu pel qual és imprescindible protegir el Madriu
amb la legislació andorrana. Per això, cal que el Govern i els quatre comuns implicats
creïn els òrgans de gestió i el marc legal necessaris, que malauradament encara no
han establert. 

Així doncs cal, de manera immediata:

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

2) La constitució, durant el mes de setembre, dels òrgans de gestió de la vall, en els
quals han de participar,  entre  altres,  els propietaris  de terrenys particulars i  les
entitats de la societat civil relacionades amb el Madriu (excursionistes, caçadors,
pagesos i ramaders, ecologistes, etc.).  Des d’aquests òrgans s’ha d’elaborar un
pla de gestió de la vall i la seva zona perifèrica, consensuat amb totes les parts.

3) La tramitació de la Llei de conservació de la natura al Consell General, per tal que
pugui ser aprovada en el present període legislatiu.

4) Que no es faci cap intervenció rellevant a la vall ni a la seva zona perifèrica fins
que no s’hagin assolit els tres punts anteriors.

La UNESCO ha declarat Patrimoni de la Humanitat la vall tal com la tenim ara.
Esperem que d’aquí 50 anys continuï així.

Concentració a la plaça del Poble d’Andorra la Vella
Dijous 15 de juliol, a les 20.00 h.

SI ESTIMES EL MADRIU, NO HI FALTIS

PASSA-HO!


