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Miss Turisme
A l’estiu, Sud Radio amenitzava
diversos programes per divertir els turistes francesos i els
andorrans que hi treien el cap.
Entre d’altres, hi havia el 1967
La grande fête des vacanciers, organitzada a la plaça de braus i
que, degut al mal temps, s’havia
hagut de posposar. El diari francès Midi Libre ens explica que les
grades estan completes amb un
públic entusiasta i apassionat.
Diversos jocs entretenen els espectadors i animen els diferents
equips formats. Els estiuejants
guanyaran finalment els encampadans per 8 a 2. Però aquí
no s’acaba la vetllada, les noies
participen en l’elecció de Miss
Intercamping. La reina dels estiuejants serà la jove de 19 anys
Monique Legros, procedent
de Mantes-la-Jolie. Les dames
d’honor estaran representades
per Marie-Claude Mallat, 17
anys, de Bordeus, i Evelyne Palombo, 18 anys, de Lió. Bons
records de les vacances que tots
s’enduran cap a casa. Tot i així,
La Dépêche du Midi ens conta que
els turistes són molt nombrosos
però sembla que gasten menys.
Remarca també, com a fet inusual en un mes d’agost, que encara es poden trobar cambres en
hotels i pensions del país.
Les festes majors també són
molt apreciades pels nostres
visitants. La cloenda de la festa major d’Escaldes de 1969
era per a moltes turistes un
moment molt esperat. Tindria
lloc, un any més, l’elecció de
Miss Turisme, organitzada per
la Unió Proturisme d’EscaldesEngordany. La guanyadora de
l’any anterior esperava, amb
certa emoció, el moment de

donar el ceptre a la seva successora. Aquell any l’orquestra Caravana era l’encarregada d’amenitzar la vetllada amb ritmes
joiosos i moguts. Membres de
Sud Radio i de L’Indépendant hi
eren presents.
Dotze joves turistes concursaven per al títol procedents, la
majoria, de França, però també
d’Espanya, Alemanya i Noruega.
El jurat va deliberar i va proclamar guanyadora Karr Haagensen, veïna d’Oslo, que passava
les seves vacances a l’hotel Comtes d’Urgell. El títol de primera
dama d’honor va ser per a l’espanyola Nieves Navarro, estudiant procedent de Barcelona que
s’hostatjava a l’hotel Marticella,
i la segona dama d’honor va ser
la francesa Nadine Guémadou,
estudiant de l’Alta Savoia, hostatjada a l’hotel Forestal. Segons
ens explica Midi Libre, s’hi havien presentat també les franceses Annick Joulain, Danièle
Monié, Nicole Gianni, Maguy
Elbaz, Valéry Elbaz, Marie-José
Meusnier, Gisèle Deloy, així com
l’alemanya Heidi Wahlen i l’espanyola Montserrat Ginesta.
Altres activitats que es podien fer per a qui no gaudís amb
aquest tipus de divertiment
era anar al cinema. Al Cinema
de les Valls projectaven aquell
mes d’agost de 1969 Le carnaval
des barbouzes, amb Lex Barker
i Stewart Granger; al Cinema
Modern s’hi podia veure Ho!,
una pel·lícula de gàngsters amb
Jean-Paul Belmondo. El cinema Royal d’Encamp oferia la
pel·lícula El Dorado, amb John
Wayne i Robert Mitchum.
Filmografia per a tots els
gustos.

