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>>>> La campanya 7-A

LAPSUS

El líder de terceravia, Josep Pin-
tat, va criticar ahir els projectes
d’heliport i els va titllar “d’in-
vents”. La llista de Pintat: la Co-
mella, Tresoles i el “Patatou”. Un
lapsus que va posar sobre el ma-
pa un projecte desconegut.

PINTAT DESCOBREIX

EL “PATATOU”

COMUNICACIÓ

Els nervis van trair ahir el número
3 de la llista nacional d’Andorra
Sobirana, Rafel Gaytan, que va
enfrontar-se per primera vegada
als mitjans de comunicació en so-
litari. Gaytan va haver d’aturar
dues vegades el discurs.  

ELS NERVIS DE LA

PRIMERA VEGADA

PATÉ DE

Alfons

Clavera
Candidat a cap de Govern d’UPA

“Els projectes
estrella d’Espot en
matèria de justícia
són un nyap”

«
Xavier

Espot
Candidat a cap de Govern de DA

“La construcció de
voreres fomenta
que les persones
caminin”

«
CAMPANYA

XAR

XA
ISA DRETS Si revises l’a-
genda mediàtica d’avui et
trobes que en 14-16 ho-
res hi ha una trentena
d’actes de campanya, i
no puc deixar de pregun-
tar-me si això és cohe-
rent en un petit país com
el nostre. La saturació
genera interès?
#EG2019.

ANDREA CAMP Fascinada
em tenen les propostes
gràfiques de les profes-
sions de fe de les
#EG2019. F*** graphic

design we have LV.

MERITXELL NIETO I nova-
ment un altre debat lle-
gint, llegint, llegint...
#EG2019

XAVI HERMOSO Busqueu
les ‘set diferències’ entre
els ‘set magnífics’ progra-
mes electorals i Que Nos-
tre Sinyó mos agafo con-
fessats!

JAUME CABOT Pregunta:
d’on treuen les adreces
els partits polítics per en-
viar programes persona-
litzats? 

ANDORRA MEDIACIÓ Qui-
na ‘elegància’ a l’hora de
fer campanya. Els ciuta-
dans d’Andorra no ens ho
mereixem. Pareu d’imitar
les pitjors formes de la
política espanyola.

Dimecres, 27/03/2019

�DEBAT DELS SET CANDIDATS

A CAP DE GOVERN

Centre de Congressos d’Andor -
ra la Vella. 11.00 h. Amb els lí-
ders nacionals, organitzat per la
CEA.

�TROBADA DE CC AMB ELS

VEÏNS SISPONY, ESCÀS I ELS

PLANS

Restaurant El Molí dels Fanals,
Sispony. 20.00 h. Amb els caps
de la llista de Ciutadans Com-
promesos.

�REUNIÓ DE POBLE DEL PS A

LA MASSANA

Teatre les Fontetes. 21.30 h.

�TROBADA D’ANDORRA SOBI-

RANA AMB ELS PADRINS

Casal de la gent gran de Cani-
llo. 17.30 h.

AGENDA
‘19

A LA

ia 4. Avui toca
pujar al Pas de la
Casa, a una reu-
nió de poble de
DA. Espot, a ban-

da de ser extremament intel·li-
gent, d’estar sobradament pre-
parat, de ser una boníssima
persona i de ser irresistiblement
atractiu (fins aquí el paràgraf
inicial que m’han exigit redactar
per poder cobrar l’article), ha
decidit mostrar-se també com el
candidat més magnànim. Que al
Diari ens en fotem de les clapes
de públic als actes d’SDP, ell
convoca una reunió de poble al
Pas per demostrar que no és un
problema de sex appeal, que ell
també té actes desèrtics. Por mi
amigo Pepe mato, ¡maaaaato!
La jugada, però, no li surt bé. I
mira que s’hi esforça, fent vint
minuts tard a l’acte per veure si
la gent es desil·lusiona i marxa.
Però no hi ha manera. Veieu
com n’és de bo!

Aquí no hi ha clapes perquè les
persones compten, sobretot les
persones que treballen per l’e-
norme maquinària de DA, que et
recorden que avui hi ha acte i
compten si hi has vingut o no, i la
gent, clar, no vol deixar de ser
comptada... No tothom hi arriba
optimista, però. Un dels veterans,
que arriba poc abans que Espot,
s’assegura abans de seure de si és
a la sala correcta: “Aquí és allà on
diuen que faran moltes coses i
després no foten res?” Un cop li
confirmen que sí, que és en una
reunió de poble, s’asseu i espera
el futur cap de Govern (les perso-
nes compten, la puntualitaaaaat,
mmm, tampoc tant).

L’acte segueix una estructura
clàssica: 1. Ens passen l’espot de
l’Espot; 2. Jordi Torres ens recor-
da com l’han petat al Pas els dar -
rers anys i com la continuaran
petant si els voten; 3. Espot ens
explica el programa, que es fona-
menta en tres pilars de sostenibi-
litat poc sostenibles (al pilar eco-
nòmic li dedica 10 minuts i els
dos altres se’ls ventila en mig mi-
nut, això no s’aguanta!); i, per fi,
arriben les preguntes. A veure
què preguntaran... Més des-
comptes per al túnel d’Envalira
(tengui!), cens emfitèutic (ten-
gui!), quotes de temporers (ten-
gui!), abandó del comú (tengui i
ursai!), soroll a les nits (tengui!).
Diu la llegenda que abans d’ex-
tingir-se, els dinosaures que vi-
vien a la zona del Pas ja reclama-
ven aquests temes... Però es veu
que no hi ha manera... Deu ser
allò que comentava el veterà que
seu davant meu, allò de les pro-
meses i els fets... 

EL D(I)A DE LA MARMOTA A la reunió de poble del Pas tornen a sortir els
mateixos temes de sempre. Aquest cop sí? Els més veterans ho tenen clar...
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LA SALA S’OMPLE: LES
PERSONES COMPTEN, I EL
GRAN GERMÀ DE DA ENS
COMPTA A TOTS

DA
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