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>>>> La campanya 7-A

COMUNICACIÓ

El Diari d’Andorra s’ha colat als
debats que Andorra Televisió està
realitzant als candidats parro-
quials. Entre els papers de suport
per guiar el debat, la moderadora
té les anàlisi publicades al Diari
sobre cada parròquia.

EL DIARI D’ANDORRA

SURT A LA ‘TELE’

DECLARACIONS

En campanya la feina dels perio-
distes es pot complicar, encara
més. Ahir l’equip d’Andorra Sobi-
rana va convocar la premsa a les
12.45 h, si bé Nomen va arribar a
les 13.15 h. I és que el seu líder
estava al debat de la CEA.

TOT ESPERANT

‘GODOT NOMEN’

PATÉ DE

XAR

XA
MARCUEN Només 690
tuits #EG2019 i quasi
tots de partits polítics o
de mitjans de comunica-
ció. 60% de gent enques-
tada que no va voler posi-
cionar-se. No és bon
senyal :(.

XAVI BONELL Penso que
és una anomalia no veu-
re cap dona encapçalant
una de les llistes nacio-
nals. De preparades ens
en sobren. #EG2019

MARKUS El meu vot a qui
prohibeixi per llei la fruita
confitada al tortell de
Reis #promeseselectoral-
simpossibleschallenge
#EG2019

ISA DRETS 4t dia de cam-
panya, visc al centre
d’Encamp, i la meva rep
el 1r programa electoral,
el de @Terceravia_and! I
els altres 6 (@Democra-
tes_and, @LiberalsAndor -
ra, @PSAndorra, @Andor-
 raSobirana, @sdp_ad,
@UPAndorra) no voleu el
meu vot? Que soc de les
que subratlla i contrasta!
#EG2019

SILVESTREPARADOX I el
dret als residents que
porten més de 15 anys
residint al país a poder
votar on és? O com sem-
pre són ciutadans de se-
gona?

Dijous, 28/03/2019

�REUNIÓ PÚBLICA DE PRO-

GRESSISTES-SDP A ENCAMP

Sala la Valireta, Encamp. 21.00
h.

�REUNIÓ DE POBLE DE L’A AL

PAS DE LA CASA

Sala d’actes del Centre espor-
tiu. 20.30 h. Amb els caps de
la llista nacional i de d’Acord
d’Encamp.

�REUNIÓ DE POBLE DE DA A

LA MASSANA

La Closeta, sala 2. 21.00 h.
Amb els caps de la nacional.

�FESTA CENTRAL DE CAMPA-

NYA DE TERCERAVIA

Bolera Bowling Energy, Escal-
des-Engordany. 22.00 h. Amb
els candidats escaldencs i de la
capital, i la llista nacional.

AGENDA
‘19

A LA

CAMPANYA

F. GALINDO

ia 5. M’he ena-
morat. Del cap
de campanya o
de qui sigui que
s’hagi empescat

l’acte d’avui dels liberals. Algú
que per fi se surt del bucle infinit
decla - reunió de poble - llar de
jubilats - decla - reunió de po-
ble... Iuhu!

Me n’hi vaig. Gallardo explica
que l’objectiu de l’acte és reduir
la distància entre els polítics i els
ciutadans i bla, bla, bla. Vaja,
que vist que Mahoma no està
anant gaire a la muntanya –i al
vespre els toca reunió de poble
al desert canillenc– més val sor-
tir a caçar el votant a punta de
programa.

Tot està molt ben pensat. Tan
sols hi ha un petit problema...
Que, a menys que siguis Uri Ge-
ller, per reduir la distància amb
el votant no n’hi ha prou amb la
ment. T’hi has d’acabar acostant
físicament. I al principi no és el

cas, amb tots els militants refu-
giats sota la carpa que han ins-
tal·lat a la Rotonda. Distància
mitjana entre els polítics i els vo-
tants: 7,4 metres. Millorable.

A poc a poc, però, la cosa
arrenca: tres militants agafen la
iniciativa, de seguida hi ha efecte
crida i la plaça es transforma en
un gran joc de l’aranya. El proble-
ma, aleshores, és que la major
part dels jugadors no són regla-
mentaris. Hola, sou andorrans?
No, encara no... Hola, sou d’An-
dorra? Excuse-me? Oh, sorry... Bye
bye! Entre tants paranys, però, les
preses van caient... (remuntada!).
Els militants s’esforcen com si
l’acte, de fet, fos un càsting que

acabi determinant quina posició
ocuparan a les llistes als propers
comicis. Tots s’hi posen a fons.
Bé, tots tots... Costa i Gallardo
s’ho agafen amb calma: sempre
van en tàndem, seleccionen mas-
sa les preses i entre votant i vo-
tant aprofiten per comentar la ju-
gada –no sé si votaria dos paios
que queden per reunir-se a mig
carrer en ple corrent d’aire fred...
Resultat: acumulen la pitjor ratxa
de productivitat del partit: 0,12
tríptics per minut, cinc vegades
menys que un militant ras. Ves
que el càsting no se’ls giri en con-
tra...

Al final de l’acte, però, es gira la
truita: arriben dues preses a l’al-
çada del seu catxet. L’acte ja no és
de caça menor sinó de caça ma-
jor. Això ja no és demanar el vot,
és una OPA. Una OPA gens hostil,
però. Perquè tots s’ho agafen de
conya. I perquè la cònsol és una
ex, i potser encara queda una mi-
ca d’amor...

PROXIMITAT Els liberals envaeixen la Rotonda per escurçar distàncies amb
els votants. Arrenquen fluix però acaben reduint distàncies fins i tot amb DA
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REPARTEIXEN 0,1 TRÍPTICS
PER MINUT: LA DADA DE
PRODUCTIVITAT MÉS BAIXA
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