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1. Diferents visions sobre el

model de ciutat

2. Dolsa acusa Mortés de

prendre els electors per

“idiotes” amb En Comú

3. Qui és qui?

DEMÒCRATES En comú
per Ordino desenvolupa-
rà el projecte turístic Ri-
beramunt per dinamitzar
el patrimoni cultural i
històric de tots els po-
bles de la parròquia.

DAVID RIOS Ens oposem
frontalment a l’aeroport
a Grau Roig i a l’heliport
a les Tresoles (adjunto
extraxte del programa)
#Encamp #PasdelaCasa

GUILLEM SANTACREU

#EC2019 per als indeci-
sos amb les eleccions,
penseu que un vot, de
tenir-lo a no tenir-lo, n’hi
van dos.

CIUTADANS COMPRO-

MESOS Avui hem anat a
Arinsal per parlar de no-
ves propostes per al parc
natural comunal del Co-
mapedrosa i insistir no-
vament prop del Govern
perquè es pugui pujar
caminant amb seguretat
de la Massana centre a
Arinsal #ec2019

RICARD RIBA Un trans-
port públic parroquial tot
l’any, que arribi a tots
els pobles de la parrò-
quia, amb uns horaris
amplis i un sistema d’a-
bonament a preus ajus-
tats per als residents a
#Canillo és una necessi-
tat urgent 

EL TAMARRO ANDORRA

Ara preocupa l’habitatge
a @comuee quan no han
fet més que impulsar
edificis inaccesibles per
a la majoria de ciuta-
dans! #EC2019... i la
transparència ha de ser-
ho per a tothom!

GUILLEM FRANCISCO

Preocupant és el nivell
dels debats polítics d’a-
quests dies

Dijous, 12/12/2019

EL + COMENTAT
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A LA

BALL ELECTORAL

La candidata socialdemòcrata Ro-
sa Gili va difondre un vídeo a les
xarxes socials ballant a ritme de
salsa per promoure l’activitat físi-
ca entre totes les edats. La cap
de llista va escollir una pista de
bàsquet per a l’activitat.

EL PS D’ESCALDES, 

A RITME DE SALSA

XARXES SOCIALS

Dos dies per arribar a les elec-
cions i els usuaris de Twitter s’es-
tan mostrant com el gos guardià
de la democràcia. “Molt decebu-
da amb aquestes eleccions”, és
un dels comentaris més repetits
al timeline electoral.

TWITTER, EL FLAGELL

DE LES ELECCIONS

PATÉ DE

CAMPANYA
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ia -3. Recapitulem,
extraterrestres. Us he
explicat enganxades
de cartells, reunions
de poble, mítings

centrals de campanya, debats,
entrevistes, visites a bars i a llars
de jubilats, festes joves, declara-
cions a la premsa, sessions de
porta a porta, com es fa campa -
nya a Twitter i a les columnes
dels diaris... però encara no hem
vist una de les vies més bàsiques
amb què els candidats es comu-
niquen amb els electors. Senyo-
res, senyors, éssers de pell verda
amb antenes que seguiu la cam-
panya amb la mateixa passió
amb què ho estem fent els andor -
rans aquests dies: amb tots vos-
tès, els programes electorals.

Apa, som-hi, anem a veure
com es comuniquen els candi-
dats a partir dels programes. Els
arreplego tots, me’ls classifico per
parròquies i començo la lectura.
Començo motivat, però a cada
inconcreció, el grau de concen-
tració baixa. De seguida arriba a
zero. Reorientem-ho! Faig un se-
gon intent amb els resums del
programa que han fet algunes
candidatures. Res. Sant tornem-
hi amb les bones intencions poc

concretades... I amb les profes-
sions de fe? Què, què diríeu, eh?
Exacte. Res que em serveixi gaire.

Com a bon ciutadà del segle
XXI, em refugio en els formats
breus i audiovisuals. Els espots
televisius em continuen servint
de poc però com a mínim em dis-
treuen més. M’entretinc, per
exemple, a veure quanta gent
parla per llista. A DA, em fa gràcia
veure que el càsting va ser des-
igual: a Canillo parlen sis, a Ordi-
no set, a Escaldes vuit, a Encamp
nou i a la capital tretze. Això sí,
tots els candidats a cònsol major
parlen el mateix, 30 segons del
minut i mig que dura l’espot, el
que els fa ser els que més centren
l’espot en el número 1. Però tor-
nem al càsting. Algú sap qui el va
fer? O expressat d’una altra ma-
nera, algú sap qui va ser tan mala
persona per encarregar-li a Ras-
cagneres que pronunciés “pas-
seig de MOJÁCAR”? Què no veieu
que “Mojácar” pronunciat per

Rascagneres pot provocar terra-
trèmols de 14,4 a l’escala de Rich-
ter? [Ara em passa que mentre es-
cric això no puc deixar de parlar
com Rascagneres... quina ment
més simple la meva, hosti!].

A cal PS i marques blanques as-
sociades (no em feu parlar de
junts i units i companyia, si us

plau, que s’està a punt d’acabar la
campanya i encara no sé com es
diu cap llista...), tot el joc està
molt repartit, amb més de deu
candidats xerrant per espot ex-
cepte a Ordino (set) i amb un rè-
cord absolut de catorze de cator-
ze a Escaldes. Però és que a

Escaldes hi ha un segon rècord:
m’he passat la campanya carica-
turitzant la Rosa Gili de Mme Jo
Jo Jo (i una mica més Jo) i resulta
que és la número 1 de totes les
llistes que menys apareix i parla
en solitari: tan sols set segons.
[Rosa, demà a les cinc de la tarda
seré a la plaça de Sant Pere Màr-
tir; vine amb un fuet o amb el que
vulguis, acceptaré qualsevol càs-
tig que consideris oportú.]

A terceravia han tirat d’anuncis
més breus, amb veu en off, on no-
més parlen els candidats a còn-
sols i poquet i on ens diuen, en
present de veritat, que ells com-
pleixen els compromisos adqui-
rits... Perquè exactament... quan-
tes parròquies governen? I de
totes les altres llistes, he de desta-
car les preguntes retòriques
d’OC, els dibuixets d’UxEE i la
creativitat angoixant de Desperta
Laurèdia... Nais, desperteu, que
això no és Sitges, que són unes
comunals!

TELECAMPANYA Posats a repassar inconcrecions, em decanto pels espots
televisius i per mirar qui reparteix més el joc, qui ‘xupa’ més càmera, etc.

D

QUI HA ESTAT EL GRACIÓS
QUE HA RESERVAT LA PART
DEL GUIÓ QUE DIU
MOJÁCAR A RASCAGNERES?

‘Teletienda’ electoral
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