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Dilluns, 9 d’abril del 2018

editorial

Diari d’Andorra

foc i lloc

LES ESTACIONS D’ESQUÍ TANQUEN UNA TEMPORADA MARCADA PER L’AUGMENT DE VISITANTS I DE
LA FACTURACIÓ. UNA BONANÇA QUE NO HA DE RELAXAR ELS AGENTS TURÍSTICS DE CARA A LA
TEMPORADA BAIXA, QUAN HAN D’IMPULSAR ACTIVITATS ESPORTIVES, FAMILIARS I DE MUNTANYA

‘Detox’
De les xicoies i els seus
beneficis

Millorant any rere any

L

a temporada de neu va cloure ahir a la seu atractiu de cara a l’exterior i això repercuteix
majoria de pistes del país, excepte a en la millora del turisme del país. Especialment
Ordino-Arcalís, on es podrà esquiar del sector hoteler, que ha incrementat l’ocupació i
fins al 30 d’abril. A falta de dades globals detalla- els ingressos respecte a l’any passat i ha viscut
des, els principals actors de les estacions han una Setmana Santa de rècord, amb hotels plens.
coincidit a confirmar que l’hivern ha estat molt Ara, però, i en espera de quin balanç permeti fer
positiu i que segueixen immersos en la corba de l’allargament de quasi un mes de l’esquí a Arcalís,
millora dels darrers (Pal-Arinsal s’ha aventurat a entrem en temporada baixa, amb una primavera
afirmar que la previsió és que la facturació global complicada per als hotels, que fan la travessia del
serà històrica aquesta temporada). Un panodesert amb ocupacions a la baixa. Per animar
rama que aporta optimisme i que ve
aquestes setmanes de dificultat, les esmarcat per l’arribada de turistes dels CALDRÀ VEURE QUIN tacions ja preparen activitats per fer
estats espanyol i francès, però ara BALANÇ PERMET FER venir turistes a partir del maig, amb
també, i cada cop més, d’altres inl’inici de la temporada d’estiu. ActiL’ALLARGAMENT DE
drets que es veuen atrets per les bovitats que tenen l’esport com a punt
LA TEMPORADA DE
nes condicions de neu que hi ha al
fort, amb l’organització de la Copa
NEU A ARCALÍS
Principat. Un element molt important
del Món de BTT a Pal-Arinsal al juliol,
per avançar en l’estratègia d’obrir el turisi les dues etapes de la Vuelta a Espanya
me a mercats forans i que el sector de la neu està del setembre com a punts àlgids, però també el
aconseguint des de ja fa tres temporades amb l’ar- Mundial de trial, que es farà a Sant Julià al juny i la
ribada de turistes russos, anglesos o escandinaus. cursa d’obstacles de l’Spartan Race de Grau Roig,
L’estat òptim de la neu, fa de les pistes andorranes que tindrà lloc el mateix mes. Activitats que s’han
un pol d’atracció per a l’esquiador tot i la meteo- de potenciar juntament amb l’oferta adreçada al
rologia adversa que hi ha hagut aquest hivern, es- turisme familiar i al de muntanya per aconseguir
pecialment alguns caps de setmana marcats per garantir una arribada més o menys continuada
la pluja, la neu i el fred i en què algunes pistes no de turistes i per tant unes bones xifres de facturahan pogut obrir pel vent. Tot i així, consoliden el ció a tot el sector serveis.
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DELFÍ ROCA
En arribar la primavera ens
agrada fer net. Fer net d’armaris, de mals hàbits, de rutines. És una mena d’instint
animal. En sortir intoxicats
del període hivernal, sentim
la necessitat de depurar-nos
per dins. Mirem de menjar sa,
de gaudir de l’exterior, per tal
de preparar-nos per a l’activitat estival. Potser per això, la
indústria de l’alimentació, de
la bellesa i de la salut aprofiten aquest lapse de tres mesos per penjar per tot arreu la
paraula detox. Sense necessitat de paraules importades,
els nostres ancestres feien net
de les toxines de l’hivern collint i menjant xicoies, una
planta usada com a medicina
des de l’antiguitat. Tota ella és
comestible. Salvatge i popular, el seu sabor autèntic li ha
permès fer-se un lloc a la taula dels gurmets. En canvi, el
tabac, una droga recreativa
legal, produïda per diverses
plantes del gènere Nicotiana,
està intoxicant en grau superlatiu les relacions d’Andorra
amb França. Una relació fortament addictiva, tant en
l’àmbit cultural com en l’econòmic, ara deteriorada a causa del contraban de tabac.
Cal, doncs, recuperar la mútua confiança, perquè Andorra no es pot explicar sense “la
França”. Malauradament, en-

tre la cobdícia d’uns pocs i la
desídia dels millors, s’ha despertat l’orgull francès. Tant és
així, que el govern ha rebut un
ultimàtum, amb un missatge
molt clar: “senyors, ha arribat
el moment d’aturar el contraban de tabac entre el seu país
i el nostre. Ho faran, de grat o
per força. Fa massa temps
que el govern mareja la perdiu en aquest assumpte, donant-nos llargues. Però ja n’hi
ha prou. A partir d’ara vostès
vigilaran el contraban i nosaltres els vigilarem a vostès. Ja
no ens refiem de la seva paraula. Tanmateix, per salvar
les aparences, ho vestirem de
cooperació transfronterera.
En realitat, però, estarem al
seu costat, per vigilar-los.”
En definitiva, la frontera
francoandorrana es dilueix.
Al mateix temps, la sobirania
institucional andorrana rep
novament una forta sotragada, aquest cop des del nord.
Aquesta deterioració de les
relacions francoandorranes
és conseqüència de la supèrbia dels nostres governants
actuals. A diferència de l’orgull, que pot tenir connotacions positives a l’hora de defensar la independència, la
supèrbia sempre és una falta.
La persona superba es creu
millor que els altres, menyspreant els que l’envolten.
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