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Torna l’era del ferrocarril…, 
ara a Andorra!

LA TRIBUNA

S’està parlant molt de construir
una línia ferroviària a Andorra.
Aquest país, igual com la resta
d’estats europeus, no vol -i no
pot- restar al marge de la feno-
menal onada de retorn del ferro-
carril. Tal com va predir als anys
50 el pare del TGV, l’enginyer
francès Louis Armand, “el ferro-
carril, si sobreviu al segle XX, se-
rà el mitjà de transport del segle
XXI”.

I no ho serà com en els seus
inicis, quan el tren era l’únic mit-
jà de transport terrestre capaç de
transportar persones i mercade-
ries arreu en temps rècord i a
preus competitius. Ara el ferro-

carril té poderosos rivals: l’auto-
mòbil i la navegació aèria. Però,
davant de l’un i de l’altra, cada
dia va guanyant-hi batalles.

A les ciutats –grans i no tan
grans– els tramvies ressorgeixen
tot constituint no només el mi-
llor mode de transport, sinó tam-
bé una eina clau per a la recupe-
ració de l’espai urbà. No cal anar
gaire lluny, a Montpeller n’hi ha
un exemple extraordinari. Per no
parlar de les ampliacions de les
xarxes de metro i de rodalies,
sense les quals no podria funcio-
nar, avui, cap metròpoli.

Al territori, els trens d’AV per-
meten efectuar desplaçaments
entre ciutats, tot competint amb
creixent èxit amb l’aviació. Qui
tria una companyia aèria per

anar de París a Brussel·les, de
Roma a Milà o de Madrid a Sevi-
lla?

I, en el transport de mercade-
ries, en creixent simbiosi amb el
camió, la intermodalitat ferro-
viària s’estén arreu del territori
europeu.

Quan un territori té necessitat
de desenclavar-se, de superar els
reiterats episodis de congestió i
les crisis d’aïllament conse-
güents, el ferrocarril hi pot apor-
tar una solució fiable i resilient.

És ben bé el cas d’aquesta An-
dorra unimodal, abocada a cues
quilomètriques i persistents, que
cada dia amenacen més la seva
competitivitat, basada en una
economia terciària que requereix
facilitar-hi la mobilitat de perso-
nes i el transport de mercaderies.

La vall baixa del Valira de Sant
Julià a la Seu és un corredor,
avui només solcat per una xarxa
viària insuficient que fa impossi-
ble d’assolir-hi uns mínims ni-

vells de servei, massa hores
l’any. El cost de construir-hi un
nou accés per carretera esdevé
prohibitiu.

Desenclavar Andorra, en can-
vi, resulta factible implantant en
aquest corredor un servei ferro-
viari capaç de connectar-lo amb
l’aeroport de la Seu, amb les car-

reteres de la xarxa bàsica catala-
na i, per què no?, amb la xarxa
ferroviària peninsular.

Els esquemes que es van conei-
xent i que proposen un traçat pa-
ral·lel al riu Segre fins a connec-
tar a la Cerdanya, amb la línia de

Puigcerdà a Ripoll, semblen, ara
per ara, la millor possibilitat per
posar en servei trens des d’Ando-
rra fins a la capital catalana.

Les actuacions que, en el marc
del Pla de Rodalies 2020-2030,
s’estan portant a terme en la lí-
nia transpirinenca, tant pel que
fa a la modernització de la in-
fraestructura com a l’augment de
capacitat i de les prestacions
(amb desdoblament fins a Vic),
poden contribuir a garantir uns
serveis ferroviaris competitius
entre Andorra i Barcelona. De
fet, el branc andorrà d’aquest
ferrocarril actuaria com a un fort
incentiu de cara a potenciar en-
cara més la línia.

És per això que cal observar
amb molta atenció l’avanç del
projecte de tren al Principat, ja
que contribuiria notablement a
la millora de la mobilitat sosteni-
ble de les comarques pirinen-
ques, reforçant el sistema de ciu-
tats de l’alta conca del Segre.

ARA EL FERROCARRIL TÉ

PODEROSOS RIVALS:
L’AUTOMÒBIL I LA

NAVEGACIÓ AÈRIA

Aquest país no vol restar al marge de la fenomenal onada del retorn del tren

PERE

MACIAS

I ARAU

Coordinador del Pla de Rodalies de
Catalunya

�CARLA DE ARAUJO MARTINS 3r
COL·LEGI MARE JANER
Estimat avi, recordo els teus cabells arrissats. Recordo que
jugaves molt amb la mare i els tiets. Recordo que t’encan-
tava tot el menjar que feia l’àvia, sobretot la sopa. Recordo
la primera vegada que et vaig veure la cara. No recordo
quan vas dir adeu. Recordo totes les flors que hi havia a
casa, perquè t’encantava la natura. Recordo el dia del teu
aniversari. Recordo el teu passat. Recordo que sempre vo-
lies estar a casa amb la família. Recordo la teva botiga de
sabates. Clarament recordo la meravellosa parella que fe-
ies amb l’àvia. Recordo que no vas viure amb nosaltres.
Però, sobretot, recordo com me’n parlava l’àvia, de tu. 

e

Tant de bo recordar-te

�ARNAU SANSA PEREIRA 3r
COL·LEGI MARE JANER
Obro els ulls. Ens trobem en un camp ple de flors. Ella està
estirada, amb el cap damunt del meu pit. Li estic acariciant
els cabells mentre ella canta una cançó d’amor. Els nostres
ulls es troben. La imatge canvia. Ara som a la casa que te-
nim vora el mar. Contemplem com les onades xoquen con-
tra les roques del precipici. Estem sota la mateixa manta.
Ens tornem a mirar als ulls. La imatge canvia. Ens trobem
al llit. Ella té la pell d’un color pàl·lid. Ens mirem i tinc la
sensació que no ens tornarem a veure. Em desperto amb
els ulls plens de llàgrimes. Miro al costat del mateix llit es-
perant trobar-la, però ella ja no hi és. 

Ella ja no hi és
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MICRORELATS
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Concurs de microrelats or-
ganitzat pel ministeri d’Edu-
cació i el Diari d’Andorra en-
tre els escolars dels tres
sistemes educatius. Les nar-
racions poden també llegir-
se i votar-se al web 
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En un context d’incertesa i vo-
latilitat en els mercats finan-
cers com l’actual, així com d’e-
levada inflació i augment en
els costos productius, és habi-
tual que les empreses gestionin
els seus riscos financers d’una
manera més activa.

Davant d’aquest escenari
d’incertesa, moltes empreses
que busquen estabilitat en els
preus de compra dels seus cos-
tos productius opten per la
contractació de derivats finan-
cers.

Un derivat és un instrument
financer el valor del qual varia
en funció dels canvis en varia-
bles com ara tipus d’interès,
tipus de canvi, preu de matè-
ries primeres, preus d’accions,
etc.

És habitual contractar-los en
negocis de molt llarga durada
en què es requereix un alt grau
de finançament (com per

exemple, la construcció d’una
autopista), essent molt popu-
lars aquells derivats que con-
verteixen el tipus d’interès va-
riable d’un préstec en fix i
donen estabilitat a les pro-
jeccions del negoci a llarg ter-
mini.

Per a aquelles empreses que
compren matèries primeres,
també és habitual cobrir les
possibles variacions futures del
preu d’aquestes, contractant
un derivat que els asseguri l’es-
tabilitat del preu de compra en
moments d’incertesa com l’ac-
tual.

Per a les empreses andorra-
nes, el PGC ens indica molt ge-
nèricament com s’han de valo-
rar i comptabilitzar aquests
actius, i ens remet a les normes
internacionals de comptabilitat
(NIC \NIIF), concretament a la
NIIF 9 d’instruments financers. 
Els derivats poden aportar se-
guretat i estabilitat en els
preus futurs dels costos pro-
ductius de les empreses, però
el seu alt grau de complexitat i
sofisticació fa que la seva
comptabilització sigui comple-
xa i, en cas d’error, podria
aportar informació errònia als
gestors i lectors de la informa-
ció financera, portant-los a
prendre decisions de negoci
equivocades. És per aquest
motiu que s’ha de prestar espe-
cial cura al registre dels deri-
vats financers.

Comptabilitat
dels derivats

LES SET CLAUS

ELS DERIVATS APORTEN

ESTABILITAT EN ELS PREUS

FUTURS DELS COSTOS
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