
OPINIÓ 5DIVENDRES, 7 DE MAIG DEL 2021

La secció Dans les vallées d’Andor-
re del diari francès La Dépêche 
du midi ens manté informats del 
que passa al país. El mes d’abril 
del 1967 acaba amb la inaugu-
ració del nou Hotel Barcelona, a 
les portes de Sant Julià. La bene-
dicció va anar a càrrec de mossèn 
Jaume, capellà de Sant Julià, 
acompanyat dels pares Ambrós i 
Caralt de l’abadia de Montserrat. 
Nombroses persones van assistir 
a aquest acte, entre les quals el 
cònsol de Sant Julià, Lluís Call, 
Josep Mestres Llorens, conse-
ller; els notaris Jordana i Aleix; 
el Sr. Calvet, vicepresident de la 
Unió Hotelera; i el cap de la poli-
cia de la Seu d’Urgell, entre d’al-
tres. Una festa compartida amb 
els am� trions Miquel Maronda, 
la seva esposa i la seva � lla a qui 
se’ls desitja una llarga carrera ho-
telera al capdavant d’aquest nou 
establiment turístic.

A Escaldes també estaven 
d’inauguració! S’anuncia la reo-
bertura del night club La Bodega, 
a la plaça Copríncep, que estava 
tancat des de feia un any. Una pa-
rella de joves marsellesos s’han 
fet càrrec d’aquest cabaret. El Sr. 
Caroti és un expert en sales de 
festes, ja que ha portat l’Splendid 
Bar, el Salon de Provence i el Bar 
de l’Etoile a La Madragueville. 
Un especialista de ritmes joves 
tot i que els clàssics també hi te-
nen cabuda, segons els desitjos 
de la clientela. El Sr. Caroti i la 
seva esposa esperaven recrear a 
mil metres d’altitud el càlid am-
bient dels seus night clubs prop 
del mar. 

El pont de maig és un gran 
èxit, amb una important a� uèn-
cia de visitants francesos i una 
multitud d’espanyols que han 

vingut a passar almenys dos dies 
i mig a les nostres “rialleres” (?) 
valls. Un cap de setmana que ha 
estat testimoni de les llargues 
cues d’automòbils que buscaven 
un lloc lliure. Aquesta a� uèn-
cia tranquil·litza els nacionals 
davant els rumors que corrien 
que els turistes desertaven cada 
vegada més les nostres valls. 
Aquest cap de setmana de l’1 de 
maig desmenteix completament 
aquest rum-rum i les autoritats 
estan estudiant de molt a prop 
solucionar els problemes d’esta-
cionament abans de l’estiu. 

Per tancar aquesta setmana 
tan moguda, els habitants han 
pogut admirar els automòbils 
que han participat en el ral·li de 
cotxes d’època. La 7a Copa inter-
nacional del Museu de l’automò-
bil ha aixecat una gran curiositat 
en haver escollit les nostres valls 
com a punt � nal del llarg periple 
de 900 quilòmetres i 50 partici-
pants que havien partit de Mar-
sella conduint a una velocitat en-
tre 20 i 40 quilòmetres per hora. 
Una arribada amb l’acolliment de 
l’Automòbil Club d’Andorra que 
també controlava l’arribada.

Si algú tenia una urgència, 
aquella setmana la farmàcia de 
guàrdia durant tota la nit era la 
Farmàcia Mitjavila, ubicada a la 
plaça príncep Benlloch d’Andor-
ra la Vella. Una setmana més 
d’emocions!

Una setmana moguda

El Sr. Caroti esperava 
recrear a Escaldes 
l’ambient dels ‘night 
clubs’ prop del mar

EL GONG

LUDMILLA LACUEVA
Escriptora




