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>>>> La campanya 7-A
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IGNIAEL Obro la bústia:
L’A: 1 document PS/d'A-
cord: 1 document Terce-
ravia: 1 document DA: 4
documents (sense comp-
tar que ja m’han fet el
porta a porta i m’han do-
nat un programa, és a dir
5 documents) Que sí, que
ho hem entès, que les
persones compten (un
cop cada 4 anys)
#EG2019.

OLGA ARMENGOL No en-
tenc per què hi ha 4 can-
didatures a Ordino si tots
volen el mateix, amb al-
guna petita diferència.

SERAFI21 Andorra Sobira-
na encara no he rebut el
programa però ja veig per
on van els tiros. ‘Ni sí, ni
no, sinó tot el contrari’

ALBERT GOMÀ Estic or-
gullós d’Andorra. De po-
der expresar opinions, de
poder parlar amb els can-
didats, de sentir que el
meu vot té un valor, que
tot es faci pacíficament. 

ANNEKEANDORRA Us
prometo que si algun dia
es vota per la doble na-
cionalitat, jo també m’im-
plicaré i votaré!

ARNAU R Vist el debat
d'Andorra la Vella, ha
quedat clar que tots sa-
ben llegir molt bé.

Dissabte, 30 /03/ 2019

�VERMUT DE L’A A ORDINO

Plaça Prat del Call. 12.45 h. Els
candidats nacionals atendran
els dubtes dels ciutadans.

�REUNIÓ DE POBLE DE DA A

ORDINO

Centre de Congressos d’Ordino.
21.00 h. Amb els caps de llista
ordinenca i els nacionals.

�BOTIFARRADA DE LA TERCE-

RAVIA A ANDORRA LA VELLA

Pàrquing del Parc Central.
13.00 h. Amb els candidats na-
cionals, de la capital i d’Escal-
des.

�PASSEJADA D’SDP PER ES-

CALDES-ENGORDANY

Plaça Santa Anna i Av. Carle-
many. 11.00 h. Amb Josep Roig
i els candidats escaldencs.

AGENDA
‘19

A LA

ACTES

Socialdemòcrates i Liberals van
celebrar ahir al matí un acte, ca-
dascú el seu, a la plaça del Poble
d’Andorra la Vella. Mateix lloc,
mateix dia, mateixa hora i cin-
quanta metres de diferència entre
els dos partits.

PS I LIBERALS NO ES

POSEN D’ACORD

BALLS

El candidat a cap de Govern de Li-
berals d’Andorra, Jordi Gallardo,
va visitar ahir la Casa Pairal d’An-
dorra la Vella, on va ballar amb
les padrines que van escoltar el
seu discurs. Gallardo, a l’estil so-
cialista de Miquel Iceta.

GALLARDO, AL MÉS

PUR ESTIL ICETA

PATÉ DE

Susanna 

Vela
Número 2 del PS a la nacional

“[A DA] Han
preferit la
política cultural
de l’aparador”

«
Jordi  

Gallardo
Candidat a Cap de Govern de L’A

“El carnet de
família nombrosa
no dona prous
avantatges”

«
CAMPANYA

ia 7. M’han clit-
xat. A l’acte d’avui
hi vaig convidat.
Passa-t’hi, que et
convidarem a un

gintònic! Suborn!, replico –sóc
subornable però conservo certa
dignitat. Gentilesa, em respo-
nen. I amb això em conformo
–he dit certa dignitat, no digni-
tat. Me n’hi vaig.

És la festa que han muntat les
joventuts socialistes i liberals a
l’après-ski del Funicamp. Només
entrar m’ofereixen una cervesa.
Em poso seriós: A mi em van
prometre un gintònic! De segui-
da, però, una històrica socialista
–a molt poca gent li han exigit el
Carnet Jove per entrar a la festa
jove– mira de ressituar-me: el
pressupost només dóna per a
cerveses –ja hi som amb el victi-
misme socialista... No em ren-
deixo: A mi em van prometre un
gintònic! El segon argument, pe-
rò, és definitiu: els polítics pro-

metem molt però després no te’n
pots fiar del tot. Una canya, sius-
plau. Entro a la festa i em trobo en
Pere López, amb una cervesa a la
mà.  Fa el gest d’amagar-la i de
canviar-la per una aigua, però el
tranquil·litzo: no porto fotògraf.
Que no pateixi, jo no explicaré
res... Xerro una estona amb ell. Al
principi el veig molt bé, diu que
està fent esport, dinant equilibrat,
anant a dormir d’hora... Però a
poc a poc m’amoïna una mica: no
es mira els debats, no fa gaire cas
del que diu la premsa... I dubto de
si aspira a cap de Govern o a Dalai
Lama. Si us plau, que algú el des-
perti el dia de les eleccions, que
és capaç de no anar a votar! La

resta de l’equip no va tan sobrat
com el cap de files. Faig una en-
questa als candidats i a banda
d’un “molt bé” i un “amb forces”,
la resta de respostes es distribuei-
xen en “uf”, “calla calla” i “fins als
nassos”. Llavors entenc el sentit
de la festa i per què ningú no està
demanant el vot. No és un acte de
campanya, és un pit stop per cele-
brar que han arribat vius a la se-
gona setmana de campanya. De
fet, a la festa hi regna un optimis-
me absolut. Porra que sento, po-
rra que parla de força victòries te-
rritorials. Algú parla d’una
forquilla d’entre 290 i 320 conse-
llers. Pel cap baix. A mi em fa pe-
neta punxar-los el globus, però en
sortir de l’acte, faig una trucada a
un parell d’amics psicòlegs espe-
cialistes en estrès posttraumàtic
perquè es reservin la nit del 7 d’a-
bril. Només per si de cas... I no-
més per als candidats del 2 en
avall. A López no li caldrà. Passi el
que passi, ell arribarà al Nirvana.

‘PIT STOP’ El PS aprofita la festa de les joventuts socialistes i liberals per
celebrar que acaben vius la setmana i que guanyaran a 12 parròquies
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A PERE LÓPEZ EL VEIG EN
FORMA, PERÒ NO TINC
CLAR SI ES PRESENTA AL
CONSELL O A DALAI LAMA

PS
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