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122. Plataforma SOS Pirineus
Neix una coordinadora en defensa dels Pirineus
SOS Pirineus posa el focus en la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern
Pirineus-Barcelona 2030
La integren vuit plataformes i pretén “sumar esforços” per afrontar
problemàtiques de la zona
Redacció - barcelona - 9 abril 2019

Presentació de la coordinadora SOS Pirineus a la Seu d’Urgell amb representants de diverses entitats que la integren ACN.

La coordinadora d’entitats SOS Pirineus va iniciar ahir públicament la seva activitat a la Seu d’Urgell amb la firma d’un manifest
conjunt entre les diverses plataformes que la integren. En aquest manifest la coordinadora reclama poder ser present “en totes les
comissions possibles” sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern Pirineus-Barcelona 2030.
El manifest defensa la necessitat d’un “debat públic en profunditat” sobre la candidatura Pirineus-Barcelona 2030, al·legant que els
efectes del canvi climàtic sobre la serralada fan difícil assegurar-ne la viabilitat. En aquesta línia, la presidenta de l’associació Salvem la
Molina, Núria Martí, va exposar que l’objectiu de la coordinadora és “poder exercir un control” de tot allò que es proposi i va demanar
transparència al govern i que es dugui a terme una consulta entre veïns del Pirineu abans de formalitzar el projecte.
Des de SOS Pirineus demanen un “règim efectiu” per protegir les zones forestals i els espais d’interès natural i paisatgístic i impulsar
suports de cara a sol·licitar que aquest territori pugui ser considerat Reserva de la Biosfera, a més de convertir els boscos en àrees no
urbanitzables.
A més, des de la coordinadora insten el Parlament i la Generalitat a aprovar un “paquet de mesures” per garantir un model
socioeconòmic “digne” pel Pirineu, i també que les administracions amb competències en matèria urbanística “vetllin” per la preservació
de la zona.
SOS Pirineus ha nascut amb la voluntat de “sumar esforços” a l’hora d’afrontar problemàtiques locals que afecten la zona i propiciar
un debat sobre la gestió que es fa del territori. Per aquest motiu, en el manifest les plataformes expressen també la voluntat de lluitar
contra la precarietat laboral, la despoblació, la industrialització a gran escala i l’especulació.

La coordinadora està integrada per Salvem Coll de Pal, plataforma en defensa d’aquest espai natural, situat al Berguedà, “davant
l’amenaça d’ampliació del domini esquiable de la Molina”, Aturem el polígon de la carretera de Les Lloses, que vol aturar un nou
polígon industrial al Ripollès, Salvem la Molina, a la Cerdanya, “per protegir un espai verd amb valor ambiental i turístic de l’explotació
urbanística”, Endavant Alt Urgell, organització de l’esquerra independentista, Salvem Salau, al Pallars Sobirà, per “aturar l’especulació
minera al Pirineu”, Lo Pedrís, associació del Pallars Sobirà, Sigmadot, entitat geològica i minera i la Plataforma contra l’autopista
elèctrica Montsó-Isona, en contra de la línia d’alta tensió entre Osca i el Pallars Jussà.
Més enllà dels col·lectius, diverses persones hi han donat suport a títol individual a través de les xarxes socials. Entre aquestes, la
diputada de la CUP al Parlament, Natàlia Sànchez, que va afirmar que “la gent que estima el territori s’organitza per lluitar contra
l’especulació del sòl i de les nostres vides. Tota la força SOS Pirineus”, mentre que el candidat dels comuns al Congrés per Lleida,
Jaume Moya, va defensar: “Compartim lluita per la preservació del territori, l’oposició a la depredació minera, energètica i urbanística,
exigim diàleg i transparència amb el territori i tenim reserves sobre projectes dels JJOO d’hivern.”
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dimarts, 9 d´abril del 2019.

NEIX LA PLATAFORMA “SOS PIRINEUS”
Diverses plataformes de defensa del territori s’han aplegat sota la coordinadora Plataforma “SOS Pirineus”. La iniciativa s’ha presentat
aquest dilluns al migdia a la Seu d’Urgell. Entre les plataformes representades hi ha Salvem la Molina, Salvem Coll de Pal, Salvem
Salau, Aturem el polígon de la carretera de les Llosses, la Plataforma contra l’Autopista Elèctrica al Pallars o Endavant.
Un dels temes que vol abordar prioritàriament la plataforma és la possible celebració d’uns Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu.
Un cop constituïda la coordinadora a través de la signatura d’un manifest, ara es programaran xerrades i debats sobre els temes que
preocupen als seus integrants. A la presentació d’aquest dilluns hi ha assistit el diputat d’En Comú Podem al Congrés, Jaume Moya.
Informació publicada al Web Pirineus tv. Dimarts, 9 d´abril del 2019.

SOS Pirineus qüestiona els Jocs d’Hivern del
2030
La nova coordinadora vol que els boscos siguin «no urbanitzables»
La Seu d'Urgell - El Periòdic - Dimarts, 9 d'abril de 2019

Un moment de la presentació de SOS Pirineus. | RadioSeu

Ahir es va presentar, a la Seu d’Urgell, SOS Pirineus, una nova coordinadora que aglutina diversos grups ecologistes contraris a
projectes que consideren «negatius per al desenvolupament sostenible». A l’acte, celebrat a la Sala de la Immaculada, la plataforma ja
ha avançat que entre aquests projectes als quals s’oposen hi ha la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona 2030.
Sobre aquesta qüestió, tot i no explicitar-hi el seu rebuig, en la seva primera compareixença SOS Pirineus va afirmar que creuen que
és «difícil assegurar la viabilitat» de la candidatura olímpica» tot adduint «els efectes que té el canvi climàtic sobre la serralada». Núria
Martí, presidenta de l’associació Salvem La Molina (que s’oposa a l’actual creixement urbanístic de l’estació cerdana), opina que els

Jocs d’Hivern «poden provocar moviments especulatius» i una «destrucció irreversible». Tot i partir d’aquesta visió, Martí va assegurar
que reclamaran «ser presents en totes les comissions possibles» per «exercir un control» sobre el projecte. Alhora, demana que el
Govern actuï amb «transparència» i també que es faci una consulta entre la població de l’Alt Pirineu. L’activista ecologista hi va afegir
que advoquen per «replantejar el model de turisme de neu».
En la presentació, els impulsors de SOS Pirineus van exposar que neixen amb la voluntat de «sumar esforços» a l’hora d’afrontar
diverses problemàtiques locals que afecten la zona. Per això, tenen previst dur a terme xerrades per «propiciar un debat» sobre la
gestió» del territori a les comarques pirinenques.
Entre les primeres mesures que plantegen, volen «un règim efectiu que protegeixi les zones forestals i els espais d’interès natural i
paisatgístic». Així, defensen convertir els boscos en àrees no urbanitzables i que el Pirineu sigui declarat Reserva de la Biosfera,
informa RàdioSeu.
Informació publicada a El Periòdic d´Andorra. Dimarts, 9 d´abril del 2019.

Una coordinadora de plataformes del Pirineu
demana participar a les comissions sobre els
Jocs d'Hivern
L'objectiu de SOS Pirineu és "sumar esforços" per afrontar les
problemàtiques locals que afecten aquest territori
La Seu d'Urgell - ARA ANDORRA
08/04/2019
La presentació de la coordinadora SOS Pirineus a la
Seu d'Urgell on es veuen diversos representants de
plataformes d'aquest territori. / ALBERT LIJARCIOACN

La coordinadora SOS Pirineu, que aglutina
diferents plataformes i que ha donat
oficialment el seu tret de sortida aquest dilluns
amb la signatura d'un manifest conjunt, vol ser
present "en totes les comissions possibles"
sobre la candidatura de Jocs d'Hivern
Pirineus-Barcelona 2030. L'objectiu, segons
ha explicat la presidenta de l'associació
Salvem la Molina, Núria Martí, és poder
"exercir un control" de tot allò que es proposi.
En aquest sentit, demana "transparència" al
govern català sobre aquesta qüestió i que
abans de formalitzar el projecte aquest es sotmeti a una consulta entre els veïns del Pirineu. La nova coordinadora ha nascut amb la
voluntat de "sumar esforços" a l'hora d'afrontar diverses problemàtiques locals que afecten la zona i té previst dur a terme diferents
xerrades per propiciar un "debat" sobre la gestió que se'n fa d'aquest territori.
El manifest que han signat les plataformes de la nova coordinadora SOS Pirineu al·lega que els efectes que té el canvi climàtic sobre
la serralada fan difícil "assegurar" la viabilitat de dur a terme uns Jocs d'Hivern l'any 2030. A més, defensen replantejar el model de
turisme de neu i creuen que el projecte pot comportar "moviments especulatius" i una certa destrucció "irreversible" d'aquest territori.
Per aquest motiu, consideren que cal un "debat públic en profunditat" sobre la candidatura.
Des de SOS Pirineu demanen un "règim efectiu" que protegeixi les zones forestals i els espais d'interès natural i paisatgístic, impulsar
suports de cara a sol·licitar que aquest territori pugui ser declarat Reserva de la Biosfera, convertir els boscos en àrees no
urbanitzables, aconseguir que les administracions amb competències en urbanisme "vetllin" per la preservació de la zona o instar a la
Generalitat i el Parlament català a aprovar un "paquet de mesures" per garantir un model socioeconòmic "digne" pel Pirineu.
La nova coordinadora aglutina les plataformes de Salvem Coll de Pal, Aturem el polígon de la carretera de Les Lloses, Salvem la
Molina, Endavant Alt Urgell, Salvem Salau, Lo Pedrís, Sigmadot i la Plataforma contra l'autopista elèctrica Montsó-Isona. Durant la
presentació de l'entitat a la Seu d'Urgell, alguns dels seus integrants han exposat la "problemàtica" que hi ha a la seva zona. D'aquesta
manera, la presidenta de Salvem la Molina, ha demanat que l'ajuntament d'Alp (Cerdanya) impulsi un nou POUM i que s'executi el que
dictamina vuit contenciosos administratius i una querella criminal per, diu, diverses "irregularitats urbanístiques".
L'objectiu de SOS Pirineu és el de denunciar aquells projectes que puguin afectar negativament al desenvolupament sostenible
d'aquest territori, a més d'impulsar una campanya de debat públic i de defensa de l'entorn. A més, segons el manifest signat per les
diverses plataformes, també tenen la voluntat de lluitar contra la precarietat laboral, la despoblació, la industrialització a gran escala i
l'especulació.
Informació publicada al diari Ara. Dilluns, 8 d´abril del 2019.

Neix la coordinadora de col·lectius ecologistes
«SOS Pirineus»
La nova plataforma vol exercir de coordinadora de les organitzacions i
plataformes ecologistes d´arreu del Pirineu
Redacció, 4 d´abril de 2019
El Coll de Pal, un dels espais que vol
preservar la coordinadora. Salvem Coll de
Pal.

El proper dilluns 8 d'abril la Seu d'Urgell acollirà l'acte de presentació del nou col·lectiu SOS Pirineus, una coordinadora
d'organitzacions i plataformes dels Pirineus que vol unir esforços i donar visibilitat a les lluites ecologistes que hi ha actualment. SOS
Pirineus vol posar al centre del debat amb la gent del territori el posicionament envers la candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern
Pirineus-Barcelona 2030 i també vol prioritzar la lluita contra l'especulació del sòl.
A l'espera de la presentació formal, la nova coordinadora ha avançat que hi ha cinc col·lectius que formen part de la plataforma, entre
les quals Salvem Salau, que treballa per preservar la Vall de Bonabé, una de les més ben conservades dels Pirineus davant l'amenaça
de les mines d'or i wolframi. També en forma part la Plataforma unitària contra l'autopista elèctrica, contra el projecte de repotenciació
de les línies d'alta tensió Escalona-Foradada del Toscar.
A banda, conformen el col·lectiu SOS Pirineus la plataforma Salvem Coll de Pal, que s'oposa a l'ampliació de les pistes d'esquí de La
Molina i el nou accés pel Berguedà; Aturem el polígon de la de la carretera de les Llosses, que s'oposa a la construcció d'un nou
polígon a Ripoll; i Salvem La Molina, que lluita per aconseguir un desenvolupament urbanístic sostenible al municipi de La Cerdanya.
Informació publicada al diari electrònic Naciódigital. Dijous, 4 d´abril del 2019.
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