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1. Despertar del coma

2. Marsol oferirà quatre

terrenys per al multifuncional

3. Decrets de família

UNIÓ LAUREDIANA Pro-
posem solucions d’ac-
cessibilitat rodada i pea-
tonal. @Josep_majoral:
“És clau que la gent tin-
gui un accés fàcil a l’in-
terior de la parròquia”.
#SantjuliàDeLòriaEtsTu
#EC2019

TERCERAVIA @tercera-
viaav denuncia que “An-
dorra la Vella s’està con-
vertint en el parc turístic
de l’avinguda Meritxell”.
#AndorralaVellaEtsTu
#EC2019

JORDI LUQUE Hi ha can-
didats que en comptes
de fer campanya sembla
que facin teatre. Teatre
del dolent. Quina vergo-
 nya. 

RICARD RIBA ALCOBÉ

Coincidint amb el candi-
dat per @DemocratesC li
he comentat que la puja-
da a les escoles estava
glaçada, si volia donar-hi
un cop d’ull. La seva res-
posta ha estat “penja-ho
a Twitter”. Aquesta és
l’escolta que donarà als
seus ciutadans si gua-
nya les eleccions?
#EC2019 

EL TAMARRO ANDORRA

Ara recordem aquesta
part el @comuee? Du-
rant 8 anys només han
fet una avinguda per a
vianants (per cert, idea
genial!)? Olééé!!! Parlem
de les obres faraòni-
ques? @mcalvet8 #ma-
rin @PSAndorra 

DAVID RIOS Després
d’un dia molt llarg, que
et trobis tot l’equip es-
perant-te no té preu!
Som una pinya preparats
per treballar per Encamp
i el Pas de la Casa
#EC2019 #Encamp
#Pasdelacasa
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La llista d’Andorra la Vella encap-
çalada per Marsol està plena de
gent millennial. Així ho va voler fer
veure ahir la número vuit, Letícia
Teixeira, amb aquesta foto de fa-
mília que va difondre a través de
Twitter. Tots molt joves. 

UNA LLISTA AMB

AIRE ‘MILLENNIAL’

XARXES SOCIALS

Si la majoria de partits aposten
pel Twitter com a xarxa principal,
En Comú per Ordino és més d’Ins-
tagram i és que des de l’inici de
campanya, fa 11 dies, la llista del
cònsol Mortés ja ha publicat 35
fotos i vídeos de la parròquia.

INSTAGRAM ENTRA 

A LES COMUNALS

PATÉ DE

CAMPANYA

ia -5. Avui, a l’estil
dels discos sol·lici-
tats de les radiofór-
mules, contracròni-
ca sol·licitada. La

responsable de comunicació del
comú d’Encamp s’ensuma que la
xerrada dels joves de la parrò-
quia amb candidats de les quatre
llistes pot estar bé i m’hi convida
públicament. Ella sí que és una
amiga, Òscar Martín, no com tu.
Never forget!

Em va fatal. Ja he parlat molt
d’Encamp i molt de joves però
me n’hi vaig pel simple motiu
que no hi ha cap altre acte que
prometi gaire. Què hi farem... El
cas és que l’encertem –gràcies
Isa!–: es tracta d’un acte diferent
als que hem retratat per aquí (un
acte sectorial on els implicats in-
terroguen directament i de ma-
nera improvisada els candidats),
és fresc, àgil, desenfadat, està ple
a vessar i, tot s’ha de dir, és el mi-
llor pseudodebat de la campanya
i amb molta diferència, que con-
trasta, i força, amb els dels caps
de llista de la vetlla a la tele.

De fet, no és només que els
quatre joves (Pepo, t’estic consi-
derant jove, me’n deus una) ho

facin millor que els seus números
1, és que hi ha moments, sobre-
tot a l’inici, en què els punts d’a-
cord són absoluts. Crec que si s’a-
rriben a conèixer abans fan
candidatura conjunta i escom-
bren a les eleccions els seus sè-
niors.

En algun moment, però, es
deuen adonar que no s’estan di-
ferenciant massa de la resta (ex-
cepte Pepo Ribó, que assenteix
tota l’estona i jo no tinc clar que
diumenge s’acabi votant a si ma-
teix) i comencen a marcar terri-
tori. Territori xinès en el cas d’À-
lex Calvo de terceravia, el més
bel·ligerant dels quatre amb dife-
rència i el més procliu a veure la
realitat des del seu melic: jo po-
dia comprar alcohol, doncs es
pot; a mi al col·le no em van par-
lar de drogues, doncs no se’n par-
la... I en aquesta tònica, com està
fent un treball a la universitat so-
bre la Xina, tot ho acaba relacio-
nant amb el gegant asiàtic. Com
revifar l’economia? Portant turis-

tes xinesos. Com ajudar els in-
fants? Fent-los estudiar xinès.
Com acabi de conseller, compte
que la matança del porc no s’a-
maneixi amb salsa agredolça i
que les boles xineses no passin a
ser obligatòries...

Malgrat ell, Ribó també s’acaba
diferenciant, primer perquè juga
amb avantatge –ara va mig de jo-

ve, ara parla com a pare, ara re-
corda quan era de la comissió de
festes o mig bander comunal– i
després perquè juga amb la il·lu-
sió del jovent (i si féssim un con-
cert de la Shakira?) i porta la pro-
posta més “fugir d’estudi” per
solucionar el problema de l’habi-

tatge: estudieu molt i espereu-
vos a cobrar molt per marxar de
casa dels pares... Mmmmm, pot-
ser amb el jovent funciona, però
els pares t’odiaran!

La que va quedar més desdi-
buixada va ser la Jennifer Mitja-
na, un despertador, això sí, per
recordar constantment que el
Pas també existeix i l’única que
va tancar el debat sense demanar
el vot però sent molt clara: que
no us venguin cap moto!

El Xavi Fernández –a qui li toca
defensar la gestió comunal– té
una manera curiosa de vendre’s,
que a Tinder segur que no fun-
ciona però que, ben mirat, en
unes eleccions no és una mala
opció: ell promet continuar sent
un pesat i continuar guanyant-se
el malnom de salmó amb què el
coneixen a les taules nacionals
de joventut. El plasta d’Encamp. I
passar-li el mòbil a tothom. Si vo-
leu un corcó, és el vostre home,
també el teu, Mari –ai, no, que es
deia Fanny...

RELLEU La xerrada de candidats amb el jovent d’Encamp ens deixa un dels
actes amb més nivell de la campanya. Nivell, coincidències i diferències
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SI GUANYA TERCERAVIA

EXISTEIX UN RISC REAL
QUE LES BOLES XINESES
PUGUIN SER OBLIGATÒRIES
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