
ia 3. Comunico al
Diari que aniré a
un acte de d’Acord
a la Massana.
20.30 hores. Una

trobada amb comerciants. Hi
arribo a l’hora. Tot va rodat. Ex-
cepte un petit detall... Que l’acte
no era ahir, és avui. Merda! I ara
què foto... Quan estic a punt de
fotre el camp, entren uns nois
amb un faristol i un plafó... Fa fe-
rum a reunió de poble. Segueixo
el rastre sense identificar la presa
i... bingo! Són els d’SDP. M’han
salvat la nit. Llarga vida a SDP! Us
estimo SDP! Voteu SDP! Voteu
SDP!

Pocs minuts després arriba el
Pepe. El veig en forma. Es nota
que és ultrafondista i que fa cur-
ses de muntanya de 500 quilò-
metres. Tot i així ens reconeix
que al debat de dilluns hauria
agraït algun avituallament.
Aquests debats a set ens mataran
a tots...

Fa les decles de rigor i van cap a
l’escenari. El públic assistent co-
mença a agafar posicions. Faig
un breu recompte: 30 persones
menys 3 ponents menys 16 can-
didats del partit i familiars direc-
tes menys 3 sospitosos de fami-
liars que dissimulen millor que
la resta menys 4 periodistes ens
dona una forquilla de públic
d’entre 4 i 7 assistents reals. Per
no ser-hi, no hi eren ni Bartumeu
(exiliat al Pas) ni una de les can-
didates, que era de la Massana
(èxit de planificació!). 

La part baixa de la forquilla
coincideix, a més, amb l’assistèn-
cia del dia anterior a Canillo. Dos
deserts seguits. Això deu ser
complicat de pair... I llavors en-
tenc per què el dit bartumeuià va
triar qui va triar per a aquesta tra-
vessa del desert: qui millor que
un ultrafondista per fer la Titan
Desert electoral? O potser és a la
inversa: potser el proper repte es-
portiu de Roig és passar-se a les
maratons pel desert i tot plegat és
un entrenament...

Em treu del meu somieig
–Martí Bayona ajuda a somie-
jar...– un mòbil que sona. Quina
vergonya! Però, és clar, ningú no
li diu res a la responsable: a veu-
re qui és el guapo que s’atreveix
a esbroncar de cop el 25% del
seu públic... La senyora tanca el

mòbil de seguida. Qui devia ser?
Aposto per Joan Micó, el director
del CRES. En una societat on mig
país no sap que hi ha eleccions i
l’altre mig no sap què respondre,
els quatre assistents d’avui són or
pur; el CRES els hauria de fitxar
com a enquestats premium...

PRODIGI D’ULTRAFONDISTA Tan sols un ‘crack’ de les curses de muntanya
com Pepe Roig és capaç d’afrontar una cursa al dia per sales desertes
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A MIG ACTE LI SONA EL
MÒBIL A UNA PERSONA, O
DIT D’UNA ALTRA MANERA,
AL 25% DELS ASSISTENTS
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La plaça del Consell General va
reunir ahir tres actes pràctica-
ment simultanis que van fer que
algun dels candidats hagués d’es-
perar el seu torn. Primer va parlar
Espot, després Susanna Vela i fi-
nalment Eusebi Nomen.

UNA PLAÇA

SOBRESATURADA

PACTE

El pacte PS-L’A pot haver sorprès
molta gent però tal com va expli-
car ahir el número dos de la llista
nacional de liberals, Ferran Costa,
el seu programa d’ajudes a l’e-
mancipació “està inspirat” en el
Govern socialista de Zapatero. 

EL SOCIALISME

INSPIRA ELS LIBERALS
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Espot
Cap de llista de DA

“[Les quotes] 
Són una mesura
de xoc per un
problema real”

«
Carles 

Naudi
Cap de llista de CC

“Hem d’obrir 
la mentalitat 
al segle XXI 
i al ‘coworking’”

«
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#EG2019 400 tuits no-
més? Això no arrenca.

XAVI BONELL Avui 
hem vist un (debat) de
costella entre els candi-
dats de la territorial del
@ComuEncamp a @rtvan-
dorra. Entre ‘partit de
tennis’ o ‘concurs de lec-
tura’ no sabria quin titu-
lar triar. #EG2019 #noa-
nembe

ISA DRETS No trobo la
gràcia als debats on no
es debat, i on ALGUNS
candidats només vomiten
programa. #EG2019

PSICO B La comunicació
en política ha de desper-
tar emocions.
#EG2019Andorra
#EG2019

ISIDRE ESCORI Vist el de-
bat d’ahir [dilluns], a ban-
da de les ocurrències,
que serien divertides si
no fos perquè són candi-
dates a governar Andorra,
personalment em quedo
que és l’any amb més
candidats, és a dir, amb
més partits i més alter-
nances polítiques.

E-ANDORRA Un notable
per @PeriodistesAD i un
molt deficient per a tota
la classe política en
aquestes #EG2019

Dimecres, 26/03/2019

�REUNIÓ DE POBLE DEL PS A

ORDINO

Centre de Congressos d’Ordino.
20.30 h. Trobada centrada en
propostes sobre medi ambient.

�REUNIÓ DE POBLE DE DA AL

PAS DE LA CASA

Poliesportiu del Pas. 20.00 h.
Amb els caps de llista parro-
quials i Xavier Espot.

�REUNIÓ PÚBLICA DE PRO-

GRESSISTES-SDP A ORDINO

Centre Esportiu d’Ordino. 21.00
h.

�TROBADA DE TERCERAVIA

AMB ELS CIUTADANS DE CANI-

LLO

Hotel Skiplaza Andorra, Canillo.
19.30 h. Amb els candidats de
la llista nacional.
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