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Que ha passat avui a Andorra
que pugen tant les partícules?
Aquest era l’assumpte d’un co-
rreu electrònic que vaig rebre
el 21 de novembre. En el cos
del missatge només hi havia
un enllaç al web de l’índex eu-
ropeu de qualitat de l’aire. En
clicar-hi, Andorra apareixia en
el mapa amb un punt vermell,
fet que indicava una qualitat
de l’aire molt dolenta. En am-
pliar-lo, s’informava que era
degut a les PM10, que són pe-
tites partícules disperses a l’at-
mosfera. Provenen principal-
ment de la contaminació
generada per la combustió de
motors de combustible fòssil,
com els automòbils. Vaig con-
trastar aquesta informació
amb les de la xarxa de vigilàn-
cia de qualitat de l’aire del de-
partament de Medi Ambient
del Govern d’Andorra, via el
seu compte a Twitter. Efectiva-
ment, també s’informava d’un
“deteriorament de la qualitat
de l’aire a Andorra: a les 10 h és
regular: índex 3/5” Però quan-
ta gent a Andorra tenim un
compte a Twitter?, vaig pensar.
Expectant, vaig comprovar
que res no es va dir a l’infor-
matiu d’Andorra Televisió.
Tampoc vaig poder llegir una
línia sobre aquesta pol·lució a
la premsa l’endemà. Preocu-
pant. Tot el dia amunt i avall
amb la salut, la CASS i el SAAS,

¿però un episodi agut de con-
taminació no fa bellugar nin-
gú? La desídia sí que és un
atemptat contra la salut públi-
ca. El 21-N es va registrar a la
vall central un nivell de 201
micròmetres (μg)/ m3 d’aire. El
nivell recomanat per l’OMS
(Organització Mundial de la
Salut) és de 20 μg/m3. El vam
multiplicar per 10. El límit re-
gulat per la Unió Europea és de
«només» 40 μg/m3. El vam su-
perar 5 cops. Aquell dia, una
alerta a la població per part de
les autoritats comunals i na-
cionals era necessària. Com
també calia la presa de deci-
sions dràstiques per tal d’evitar
aquests períodes de contami-
nació. Més encara, quan ha es-
tat demostrat que els nivells
alts de partícules tenen un
efecte advers sobre la salut,
com poden ser el càncer de
pulmó, malalties del sistema
respiratori i del sistema circu-
latori. Coincident ha estat l’es-
tudi de l’hospital Vall d’He-
bron, que demostra que els
dies amb mala qualitat de l’aire
augmenten les fallides cardía-
ques. Com que via Twitter ens
informem ben pocs, cal acti-
var, doncs, altres canals per in-
formar la població, així com
mesures restrictives per evitar
la pol·lució.  Inclosa la genera-
da permanentment pel forn
incinerador.

El dia que la nostra salut restà 
a mercè dels vents
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a circulació de camions per les carre-
teres franceses es normalitza, fins i tot
quan les autoritats veïnes restringei-

xen el pas per temporals i nevades. Després de
molts hiverns de queixes del col·lectiu de trans-
portistes i de converses del Govern amb França
s’ha trobat una solució, que no requereix grans
mesures, per evitar els perjudicis que comporta
el tall de l’accés al Pas de la Casa. L’acord que s’ha
adoptat passa sobretot per millorar la comu-
nicació. La falta d’informació ha estat
una de les crítiques constants dels
empresaris andorrans, perquè han
estan moltes les jornades que les li-
mitacions als vehicles pesants
s’han pres de manera sobtada, sen-
se que ells poguessin preveure que no
podrien completar la ruta, i s’han quedat
aïllats en algun punt del recorregut. O no han
pogut planejar trajectes alternatius per esquivar
els talls i portar la mercaderia al Principat en el
moment que el proveïdor l’esperava. El compro-
mís dels responsables veïns de la xarxa viària
d’informar amb més antelació del vet els vehi-
cles de més de 19 tones ajuda a les empreses,
perquè a més de no quedar-se mai més bloque-
jats a mig del trajecte tenen la possibilitat de pro-

gramar els viatges per altres rutes que no els ge-
nerin, ni a ells ni als seus clients, les pèrdues que
estan tenint per cada tall. I el mateix succeeix
amb la proposta de fer combois organitzats per
permetre el pas per les zones complicades quan
es prevegi que la prohibició serà llarga. Els ca-
mioners sempre han lamentat que les restric-
cions siguin generals per a tots els vehicles sense
comprovar si van equipats o no per transitar per

una carretera nevada, perquè els andorrans,
insisteixen, estan perfectament prepa-

rats per circular sense posar-se en
perill ni ells, ni la resta d’usuaris de
la via. Per això mateix també s’estu-
diarà que les limitacions afectin els

camions de més de 26 tones, perquè
són els que les empreses estimen que

poden patir més complicacions quan hi
hagi neu i gel a la calçada i col·lapsar la carretera.
Cal felicitar les dues parts per haver estat capa-
ces d’arribar a una entesa que és positiva per a
Andorra, perquè facilita la feina als transportis-
tes i als gals per no perdre clients. I a més cal que
es mantingui la col·laboració andorrana per ne-
tejar les carreteres veïnes, perquè és el Principat
qui més necessita que l’accés a França estigui
sempre obert.

L’ACUMULACIÓ DE NEU I EL VENT PORTEN HABITUALMENT LES AUTORITATS GAL·LES A

LIMITAR L’ACCÉS A FRANÇA, PERÒ A PARTIR D’ARA LES RESTRICCIONS ES COMUNICARAN ALS

TRANSPORTISTES DEL PAÍS PER MINIMITZAR ELS PROBLEMES PER COMPLETAR EL TRAJECTE
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Més accés a França

FRANÇA I ELS
TRANSPORTISTES

HAN TROBAT
SOLUCIONS SENSE
GRANS MESURES
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