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El mes de març del 1964 comen-
çava de manera molt engresca-
dora amb la inauguració d’un 
nou centre comercial de la mà 
dels germans Antoine i Georges 
Pérez. El diari Midi Libre, en la 
seva crònica d’Andorra, ens ex-
plica que la realització d’aquest 
nou centre comercial instal·lat 
vora el riu Valira i davant de la 
posta francesa modi� ca comple-
tament aquest punt central de 
les valls i que és la primera mani-
festació concreta de col·laboració 
hispano-franco-andorrana a les 
valls. Aquest complex comercial 
respon al desenvolupament con-
siderable que viu Andorra amb 
uns 12.000 residents � xos on es 
compta la visita de 10.000 turis-
tes. Els germans Pérez han con-
tactat amb especialistes i han 
tingut el suport de les autoritats 
que desitgen l’evolució econòmi-
ca del país. 

Aquell 5 de març a les 11.30 
hores, nombroses personalitats 
es van congregar per assistir a 
la inauguració del Prisunic, un 
establiment que compta amb 
totes les modernitats i perfec-
ció mai vistes a les Valls. L’arxi-
prest mossèn Lluís Pujol va ser 
l’encarregat de beneir els locals 
davant l’atenta mirada del ve-
guer francès, Etienne Vaysset, 
acompanyat de la seva esposa, 
que va tenir el privilegi de tallar 
la cinta. Els assistents van po-
der gaudir d’un còctel i un gran 
nombre de persones van desco-
brir durant aquella jornada les 
meravelles que oferien els nous 
magatzems. 

Els convidats francesos, par-
ticularment representants de la 
marca al país veí, van ser recollits 
als seus hotels per uns � amants 

nous Mercedes que la propietat 
va posar a la seva disposició. 

Els oients de Ràdio Andorra 
també estaven delitosos de sa-
ber més detalls sobre aquesta 
important inauguració. L’in-
cansable Michel Brard va co-
brir aquest acte tan comentat i  
diumenge corria cap a Soldeu. 
Aquell 8 de març, a les 11.30 
hores, s’inaugurava una nova 
estació d’esquí a Soldeu. Situada 
a 1.825 metres i amb una capaci-
tat horària de 1.500 persones, el 
magní� c complex oferia, segons 
informava La Dépêche du Midi, 
deu quilòmetres de pistes en un 
entorn de gran bellesa. 

Després de la missa, el capellà 
de Canillo, mossèn Joan Carde-
nyes, va procedir a la benedicció 
de les instal·lacions on va resso-
nar l’himne andorrà i van hissar 
la bandera nacional junt amb 
l’espanyola i la francesa.

L’aperitiu va ser ofert per En-
sisa i van seguir els discursos de 
Miquel Baró, del cònsol major 
de Canillo i del subsíndic Josep 
Baró representant el síndic ge-
neral, Julià Reig. El diari francès 
lloava els passos importants que 
s’estaven fent al país per promo-
cionar i desenvolupar el turisme. 

Les cròniques d’Andorra tam-
bé posaven en relleu que hi havia 
cinéma français on a cada sessió  
es podien veure les actualitats i 
documentals en francès. Aquella 
setmana la cartellera del Cinema 
Modern proposava Le renard du 
désert i la magní� ca pel·lícula A 
l’est de l’Eden, basada en la novel-
la de John Steinbeck, i protago-
nitzada per James Dean i Julie 
Harris.

Una setmana plena de nove-
tats!
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