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Resum
El Comerç Rossa (1977-2009)

es mostra la important atracció de
recursos econòmics durant la
dècada dels anys 1970 a través del
comerç, en correspondència al
creixement poblacional de la
mateixa.

Resumen
El Comercio Rossa (1977-2009)

se muestra la importante atracción
de recursos económicos durante la
década de los años 1970 a través
del comercio, en correspondencia
al crecimiento poblacional de la
misma.

el comerç Rossa (1977-2009) 
Radiografia de 21 anys d’ingressos

Résumé
Le Commerce Rossa (1977-2009)

on montre l'importance de la
croissance économique au cours
des années 1970 par le commerce,
en correspondance avec sa
croissance démographique.

abstract
The Rossa Business (1977-2009)

the important attraction of
economic resources during the
1970s through trade, in
correspondence with its population
growth are set out.

es dues dècades dels anys 1960 i 1970
han significat per andorra, a més dels inicis
de l’administració pública andorrana
moderna, una atracció de recursos

poblacionals i econòmics que van permetre crear les bases
sòlides en les quals es fonamentarà el país per a
l’assoliment de la constitució i la seva aspiració mil·lenària
de diferenciació, que es farà realitat amb el reconeixement
internacional com a estat de ple dret, el 1993.1

aquest article vol mostrar la important atracció de recursos
econòmics produïda durant la dècada dels anys setanta a
través de l’activitat comercial. 
si bé es difícil i poc habitual disposar de sèries de dades
globals econòmiques o estadístiques homogènies i
comparables del sector privat, no pel fet de la seva
inexistència, si no pel simple fet de poder-hi accedir, l’atzar
ha fet ens n’hagi arribat una a les mans.
No es pretén que sigui representativa de ningú altre que
d’ella mateixa, especialment perquè és parcial, i
incompleta. És també única, ja que no s’ha pogut comparar
amb cap altra de similar. És de petit comerç,  especialitzat
en el turisme. i prové d’una plaça comercial de poca
importància, comparativament a les places centrals del
país, andorra la Vella / escaldes-engordany, o del Pas de la
casa, els dos grans pols de concentració i activitat
econòmica comercial més importants del país.
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1. L’augment mitjà anual de la població andorrana durant aquests períodes fou del
9,73% (1960 - 1969) i del 5,56 (1970 - 1979), els més elevats que en cap altra
dècada. Ros i Pascuet, Francesca. evolució, estructura i dinàmica demogràfica
andorrana (monogràfics de geografia 7) p. 29. Ministeri d’educació i Joventut i esports,
2001. Govern d’andorra. andorra la Vella. 
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Però si que pot ser interessant, des de diferents aspectes.
Per ser precisament de petit comerç i especialitzat en
turisme. Per no ser provinent de cap dels grans pols de
concentració comercial. Per trobar-se en un punt de pas
important en la ruta de França cap a espanya. Per ser en
una parròquia alta amb vocació turística, marcadament
d’estiu i també d’hivern, amb els seus càmpings i hotels,
llits en definitiva. i per presentar-se disgregats el resultat
dels ingressos, en francs i en pessetes i fer-ho
mensualment, el que dona una radiografia dels moments
importants al llarg de l’any.
Les dades provenen del comerç Rossa, obert i gestionat
directament pels seus propietaris J.R.N. i la seva esposa
R.R.V., situat al centre de la vila de canillo, a la carretera
General 2 o avinguda st. Joan de caselles nº 48. es tracta d’un
edifici propi, petit, de façana alineada a l’avinguda, amb
situació aïllada que li dona una bona visibilitat. el local
comercial pròpiament té uns 50 m2 accessibles al públic
situat en Planta Baixa però té altres 160 m2 en un semi nivell
inferior a la part posterior dedicats a magatzem d’una sola
planta, amb accés independent complementari per la part
posterior, a partir d’un accés en cul de sac limitat a vehicles
rodat dels veïns. L’edifici es completa amb l’habitatge, sobre
el local, situat en les plantes 1ª i 2ª i amb un cap de casa a
sota de la coberta de desembaràs. 
el comerç Rossa, ha estat bàsicament destinat als turistes.
Venia tabac, alcohols diversos, licors, vins, postals, records,
rellotges, marroquineria, petites joies i bijuteria, material
de fotografia, ganivets, paraigües, mangales, etc.
Les dades s’han extret d’unes anotacions comptables
resumides dels ingressos bruts, en unes llibretes de paper
per carta . 2

La primera llibreta conté des del mes de maig del 1977 fins
al desembre del 1980, a raó de fulla per mes, escrita
només en una cara del paper i començant pel darrer full

2. s’ha pogut disposar de 4 llibretes de paper blanc per carta, la primera i segona
tramats els fulls amb línies horitzontals menys el primer i els editats per la “PaPeReRia
soL” del “PRiNciPat D’aNDoRRa”, dites “PaPeR  De LuXe”, inscripcions fetes a la
portada. Les dues primeres llibretes han estat fetes per “La couRoNNe”, gravat a la
part superior del revers. La tercera porta inscrit “bloc saD série G” i la quarta “La

couronne”. totes quatre tenen unes mides de 15cm d’amplada per  21 cm d’altura i
d’uns 50 fulls. La tercera llibreta està constituïda amb fulls totalment en blanc sense
línies i la quarta igualment però amb el primer full amb línies horitzontals.

progressivament cap endavant, deixant els tres primers
fulls en blanc.
La segona llibreta comença al gener del 1981 i arriba fins al
novembre del 1984, deixant els quatre primers fulls en blanc.
Les anotacions fetes a cada full es feien posant el total en
Francs Francesos i en Pessetes  i el total del conjunt en

Pessetes, convertint els Francs Francesos segons un valor
aplicat de canvi anotat en cada pàgina o full, arrodonit
mensualment. 
aquests imports registrats mensualment eren el total de
les xifres marcades en fulls a part que reflectien el detall
per dies.
si bé les dades disponibles comencen el maig del 1977 i
acaben el març del 2009, en els quaderns aconseguits,
entremig hi falten les dades dels anys següents: de 1985 a
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1988 sencers, i del 1997 al 2004 sencers més els sis primers
mesos del 2005. Per tant es dona per fet que faltarien unes
altres tres llibretes de les quals no s’ha pogut disposar.
L’inici de les dades correspondrien a les dates en que es
va iniciar l’activitat o poc temps després. Mentre que el final
de les dades es va produir uns 10 anys abans del final de
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l'activitat. aquesta es va anar reduint gradualment, de
manera progressiva, en fer-se grans els propietaris i obrir
al públic menys hores. el J.R.N. va morir l’any 2019, als
noranta anys i la R.R.V. l’any 2021, als vuitanta anys. 
els resultats dels ingressos per mesos i anys es poden
veure en les taules i gràfiques que es presenten.

Maig 1977

Desembre 1978agost 1978

Fotografies de les llibretes i anotacions
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Novembre i desembre 1984

agost 1984

març 2009 abril 2009

agost 1984
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Taula dels resultats dels ingressos per anys
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Taula d'inflació de la pesseta entre els anys 1977 - 2009
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Gràfica ingressos total pta/total pta respecte any 2000

Dels mateixos es desprenen les següents conclusions. 

1 – els imports ingressats en els primers anys, en valor
relatiu o en pessetes constants referenciades a l’any 2000
corregint les inflacions anuals, són els més elevats i aniran
baixant progressivament, donant idea de l’alta vitalitat
econòmica comercial al final de la dècada dels anys
setanta. 

2 – els dos anys més significatius, a nivell quantitatiu, són
el 1978 i el 1984. 

3 – el turisme francès en el curs de l’any es manifesta per
ordre de més a menys importància durant el mes d’agost,
juliol, setembre i febrer, en els anys 1978 fins al 1981 en
que el febrer es situa per davant del setembre, tendència
que es mantindrà llevat d’algunes excepcions per sempre
posant de relleu la importància que passen a tenir els
mesos d’hivern després de l’estiu. 

4 – el turisme espanyol es comportarà de manera
semblant però fa el canvi a partir del 1984 en lloc del 1981
i alguns anys, de bona neu o bona Pasqua, algun mes
d’aquests primers de l’any supera el juliol; mai però a
l’agost. 
5 – De tots els anys, el mes amb més ingressos ha estat
sempre el d’agost, pels 16 anys, tant en pessetes com en
francs i igualment pels 4 anys en euros. 

6 – el segon mes més important ha estat juliol, llevat el
1989 per l’ingrés en pessetes, superat pel març.
el 1992 pel febrer (després abril i setembre) per les
pessetes i el setembre, (després febrer i març) pels francs. 
el 1996 per les pessetes el mes de febrer (després març  i
abril).
el 2006 pel febrer (després març) per les pessetes i el
febrer pels francs. 
el 2008 el febrer (després març i gener) per les pessetes i
francs. 
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Ingressos Comerç Rossa 1978

Ingressos Comerç Rossa 1984


