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COMUNICACIÓ

Pere López i alguns candidats na-
cionals i parroquials del PS van
fer un esmorzar amb els periodis-
tes que han seguit la seva cam-
panya electoral aquestes dues úl-
times setmanes. L’acte va tenir
lloc a l’Odei Coffee, a Escaldes.

L’ÚLTIM ESMORZAR

SOCIALDEMÒCRATA

PATÉ DE

CAMPANYA

F. GALINDO

Joan Carles

Camp
Núm 2 Nacional de terceravia 

“La gent està
cansada que
s’estigui legislant
per tapar forats”

«
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MARCUEN Potser serà
per esgarrapar vots, però
aplaudeixo que Liberals
s'hagi dignat a passar
per la gossera i per la ga-
tera. Ells també viuen i
pateixen #EG2019

GABRIEL ROMERO Diu-
menge votaré tan fort i
amb tal convenciment
que l’urna serà l’epicen-
tre d’un terratrèmol que
ho farà canviar tot.
@PSAndorra #UnaAndo-
rraperaTOTHOM 

SALVADOR BORRÀS Que-
den vuit hores de cam-
panya electoral i he rebut
dos programes electorals
de set. No és que m'im-
porti molt, per veure fic-
cions ja tinc la tele, però
em fa l'efecte que som
una mica desorganitzats. 

XAVIER Última tarda per
fer-nos decidir el vot a ca-
sa, doneu-nos motius. 

JORDI CANTONS Cal pro-
moure models pedagògics
que preparin els estu-
diants per a professions
de futur basades en bioè-
tica, intel·ligència artificial,
medi ambient. Tenint com
a eix essencial la creativi-
tat, l’artística i les socials.
Sempre en clau de tole-
rància, cooperació i igual-
tat. #EG2019

LAPUNTADORE @Tercera-
via_and tan malament us
va que li heu de pagar a
twitter perquè us faci pu-
blicitat? #EG2019 

DAVID És una pena que
avui coincideixin en
temps el partit @mora-
bancandorra i el debat
@rtvandorra per molts
motius. Per exemple, el
sr. Espot no podrà presi-
dir la segona part del par-
tit des d'un seient prefe-
rencial a la llotja com va
fer el primer dia de cam-
panya. #EG2019

XAVI BONELL Entre els
candidats en trobem al-
guns amb una grans do-
sis d'il·lusió, inconscièn-
cia i molta valentia.
Llàstima que també en
trobem amb interessos
personal,  hipocresia des-
bordant i mala fe. #lliste-
sobertes #EG2019
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ia 13. Decideixo
acabar aquest
bestiari electoral
al Salvatge Oest.
Sí, avui trec el cap

per Twitter, a veure com s’hi fa
campanya...

I estic decidit a fer-ho amb uns
principis molt clars i ferms, dei-
xant de banda què diuen els can-
didats, els seus palmeros i els
trolls que intoxiquen l’ambient...
però m’adono que potser m’he
precipitat, que sense trolls i sense
propaganda m’ha desaparegut
gairebé un 99% del meu timeline.

Decideixo aleshores centrar-
me únicament en els perfils ofi-

cials de les candidatures. Me’ls
miro un a un, em miro quants se-
guidors tenen (DA: 2.257; PS:
2.097; L’A: 1.941; SDP: 1.322; AS:
239; Terceravia: 217; UPA: 57) i
dubto de si es tracta del nombre
de seguidors o d’una porra d’algú
que preveu molta abstenció i que
li deu favors a Gallardo i a Roig...

Estic convençut, però, que els
últims seran els primers. Trobo
la parròquia tuitaire força farta
de tanta propaganda i en un con-
text així, Clavera té totes les de
guanyar: amb 44 tuits en tota la
campanya (tres per dia, la meitat
amb vídeos que no es veuen...),
ningú no el podrà acusar mai de
spam... A l’altre extrem trobem
DA, que piula cada 0,3 mil·lise-
gons. En el lapse de temps amb
què Clavera ha canviat d’opinió
respecte a un tuit, Nomen ha dit
Brexit o els de Bartumeu pensen
un nou nom exitós, els demòcra-
tes pengen 54.000 tuits amb
220.000 hashtags (i jo no puc evi-
tar pensar en un exèrcit de micos
vestits de taronja lligats davant
d’un teclat...), un ritme tan frenè-
tic que de vegades els fa dir coses
com #Guanué en comptes de
#Guanyemelfutur, una errada
malaguanyada, perquè crec que
qui s’hagués presentat a les elec-
cions al crit reiterat de Guanué!
hauria escombrat...

I la resta... avorridot. Molt de
vídeo que no es mira ningú,
confusions de perfils (DA infor-
mant del trànsit, o era a l’inre-
vés?), massa sobirania ortogràfi-
ca al compte d’Andorra
Sobirana i alguna perleta, això
sí, com Clavera bloquejant el bo
de l’Àlex Lliteras (aka Míster Bo-

na Persona) que no li ha dit res i a
qui es trobarà als debats, o Ricard
Riba demanant cançons per
quan l’escullin (no recordava que
es fessin rues de candidats... tam-
poc que Riba tingués cap op-
ció...). Avorridot, dèiem. Com la
campanya exterior. Guanué!

FAR WEST Una ullada a la manera de fer campanya a Twitter, un espai
d’extrems entre la hiperactivitat demòcrata i els tuits meditats de Clavera

D

#Guanué
(o no)

AMB 3 TUITS AL DIA, UPA
ÉS LA LLISTA ANTISPAM;
AS, EN CANVI, APOSTA PER
LA SOBIRANIA ORTOGRÀFICA
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