
ia 14. Jornada de
reflexió. Si hi ha
un dia gens con-
tracroniquejable,
és aquest. Ho sap

tothom. Bé, tothom menys el
senyor “Tu tira, home, algo gra-
ciós trobaràs!”, també conegut
com a director del Diari. Jornada
de reflexió. Graciós. Au va! Es
veu, però, que s’ha llegit alguna
de les contres anteriors i sap que
soc un ésser subornable: posa
un bon paquet de claveuros so-
bre la taula i s’ha acabat la dis-
cussió... Som-hi!

Abans de sortir al carrer a veu-
re com de graciosa és la gent re-
flexionant-se a sobre, dedico
una estona a reflexionar jo ma-
teix. El dilema és complicat:
SDP o Segonavia? Vull votar ha-
vent fet els deures i els d’aques-
tes formacions són els únics
programes que he rebut a casa.
Bé, divendres in extremis vaig re-
bre també un OPNI (objecte
propagandístic no identicat)
d’Andorra Sobirana, però... voleu
dir que allò era un programa? Va,
comptem-lo. 2,15 programes. I ni
porta a porta ni res. O m’han do-
nat per perdut o s’han cregut la
foto...

Començo a llegir els progra-
mes però acaba guanyant Netflix.

És un dels problemes de la jorna-
da de reflexió, que, com aquesta
nevada a l’abril, arriba tard, quan
ja no interessa, quan fot una
mandra de por...

Miro a veure si soc l’únic. Envio
un whats a un parell de grups.
“Què, reflexionant molt?”. Encara
no ha respost ningú: o han clixat
que era una pregunta trampa per
veure si podia aprofitar algun co-
mentari graciós per omplir
aquesta segona columna o real-
ment estaven reflexionant molt
fort. Respect!

Respect, però m’han fallat, i a
mi encara em queden dues mit-
ges columnes per omplir... Surto
al carrer. A la caça d’algú que re-
flexioni. Em poso en plan sèrio i
començo una enquesta: vostè es-
tà reflexionant? De les cent per-
sones que enquesto, però, 61 no
poden votar o perquè són me-
nors o perquè van arribar al país
després de l’extinció dels dino-
saures. 13 més em diuen que no,
que no votaran. Uns altres 10 ja
han votat a la Batllia. Un em diu
que ell sempre vota en blau i un
altre que votarà per Messi. Dels
altres catorze, un diu que no re-
flexionarà gaire perquè forma
part d’una candidatura (és el que
veig menys convençut...) i sis més
diuen que ja tenen el seu vot de-

cidit des d’abans que arrenqués
la campanya. Total, que tenim un
7% de reflexionadors potencials i
tots ells ara mateix estan a Netflix.
O mirant vídeos de gatets.

Si la jornada de reflexió no ens
serveix als electors, doncs, pa
què? Podríem reconvertir-la. Jo la
desplaçaria al dia abans de pre-
sentar les llistes. Tu n’estàs segur,
Clavera de mi vida? Eusebi... tant
millor ho veus que al 2011? Pepe,
si el Jaume no hi va, vols dir que
no t’ho hauries de pensar dos
cops? Senyor Pintat, vostè no ha
de demostrar res... Yordi, vols dir?
Pere, també pots optar a Dalai
Lama... Xavi, vols dir que no t’ani-
ria millor ballant salsa? 
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JORNADA A RECONVERTIR Comprovada la inutilitat de la jornada de
reflexió per als electors, proposo desplaçar-la al dia abans de presentar llistes

D ENTRE ELS QUE NO PODEN
VOTAR, ELS QUE JA HO HAN
FET I ELS CANDIDATS, AQUÍ
NO REFLEXIONA NI DÉU

DE REFLEXIONADORS

POTENCIALS NOMÉS N’HI
HA UN 7%, I TOTS ESTAN
MIRANT VÍDEOS DE GATETS

MIRO DE REFLEXIONAR

MOLT FORT PERÒ NOMÉS
HE REBUT 2 PROGRAMES I
UN OPNI DELS DE NOMEN

FERNANDO GALINDO

Reflexioneu vosaltres!
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GABRIEL ROMERO Recor-
deu que avui és dia de re-
flexió abans de les elec-
cions de demà. No feu
com fa 4 anys que vau re-
flexionar l’endemà dels
comicis i així ens va
anar!! #EG2019. 

RAMON FORNOS Així ens
hem llevat aquest matí a
Andorra... Tots nevadets
per gaudir de la “jornada
de reflexió” de les
#EG2019 #unaandorra-
peratothom. I demà to-
thom a votar per canviar
el país!!!

RICARD RIBA Magnífic
paisatge per a la jornada
de reflexió de les
#EG2019. Continua ne-
vant dèbilment. Més d’un
mes hem hagut d’esperar
per veure en aquesta
època de l’any el vestit
que li cal a #Andorra.

PADRINAK Jornada de re-
flexió. Avui toca compartir
el que pensen els ciuta-
dans. És hora de deixar
descansar els candidats.
#EG2019. 

ERIKA COLOMER Jornada
de reflexió per a les
#EG2019 al Principat
d'Andorra. Ai, calla, que
els residents no tenim
dret a vot.

XAVI BONELL Avui és dia
de reflexió de les
#EG2019. Un costum cu-
riós si comptem que fa
dies que hem pogut votar
per correu o judicialment.
Avui dissabte seria un bon
dia perquè els candidats
paguessin el vermut al bar
de la plaça. #canviemel-
diadereflexiopeldelvermut.

LUISFER GARCIA @PSAn-
dorra Tota la sort per de-
mà #EG2019 #Andorra
necessita canvi i progrés.
Un país per a tothom.

ALFRED AURENCHE An-
dorra al 2019. Set candi-
dats i cap dona. D’una
certa manera encara vi-
vim aïllats de la resta del
món. I vist el nivell del
debat (i de la campanya)
que no es preocupin, ho
faran millor segur! Es el
bon dia per reflexionar.
#EG2019.
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