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ia -2. L’últim de
campanya. L’úl-
tim dia de les dues
campanyes d’a-
quest any. Visca!

Faig prospecció d’actes electo-
rals. Visita a Declalàndia durant
el dia? Passo. La mani de la tarda?
No acabo de tenir clar si és cam-
panya o no. És cert que el cromo
de la mani oportunista és un falti
al meu bestiari però si la cobrís
hauria d’haver contracroniquejat
també el Consell oportunista de
l’altre dia. Qüestió d’equilibris...
Em queden les festes finals de
campanya dels diferents grups
que es presenten però em fa mol-
ta basarda l’optimisme impostat
que destil·len molts candidats i
no acabo de veure clar que es pu-
bliqui una peça satírica d’una so-
la llista durant el dia de reflexió.

Llavors se m’encén la llumeta:
què seria un bestiari electoral
sense una visita al pseudocol·legi
electoral més important del país,

al lloc on dipositen la papereta
més d’un 35% dels que acaba-
ran votant? Decidit: me’n vaig a
la Batllia! Diumenge tornarem a
parlar de la ximpleria aquesta
de la festa de la democràcia pe-
rò ens equivocarem, la veritable

festa de la democràcia és a la Bat-
llia. De fet és una rave, dies i dies
de gent desfilant per dipositar el
seu vot. No m’ho vull perdre! Però
m’ho perdré perquè no em dei-
xen mirar-m’ho. Es veu que com
que es va qüestionar la seguretat
de la custòdia, la responsable del
vot judicial ha decidit vetar l’en-
trada a la premsa. Sospiten de tu i
et blindes. Clar que sí! La idea és
tan brillant que m’entristeix que
la seva responsable no es presen-
ti a les eleccions: la votaria amb
entusiasme.

Perquè és veritat, diguem-ho
clar d’una vegada: la transparèn-
cia està sobrevalorada. Tots els
partits la porten al seu programa.

Però no calibren els perills. Ima-
ginem, per exemple, que deixes-
sin entrar un periodista a la Bat-
llia mentre la gent vota. Quin
perill! Què podria veure? El ma-
teix que podran veure els perio-
distes diumenge als col·legis
electorals sense cap problema?
Ciutadans agafant sobres, entrant
a una cabina, omplint els sobres
d’una papereta i dipositant-los
allà on toca? No! A la Batllia pas-
sen coses molt bèsties que no es
poden conèixer! Sexe hard a les
cabines, dits de dissidents als so-
bres de votació, funcionaris fue-
tejant tots aquells que no voten el
seu candidat preferit... Un infern.
Molt millor mantenir-ho en se-
cret. I afegir, als senyals de l’entra-
da que prohibeixen fumar i en-
trar en patinet, la prohibició
d’entrar a periodistes. Per la vos-
tra seguretat.

[Nota: cap elector no ha estat
maltractat durant la realització
d’aquesta contracrònica.]

PERILL MORTAL A la Batllia fan molt bé de no deixar-hi entrar periodistes
per veure el vot judicial. Sexe, morts, tortures... Hi ha moltes coses a amagar 
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IMAGINEU-VOS PER UN
MOMENT QUE POGUÉSSIM
FOTOGRAFIAR VOTANTS
VOTANT. SERIA TAN GREU!

FERNANDO GALINDO
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1. Tots contra Aleix

2. El reportatge “Les dones
som el futur”

3. “Qui és qui?”, el joc amb
les fotografies dels candidats
de petits

PS El PS ha donat sem-
pre suport a les accions
i manifestacions sindi-
cals i així ho continua-
rem fent. La #reivindica-
ció i la lluita dels drets
socials i laborals és la
nostra raó de ser.

UNIÓ LAUREDIANA Tre-
ballarem amb responsa-
bilitat i transparència.
@josep_majoral: “La
transparència i la infor-
mació són els pilars que
han d’identificar el Comú
de la parròquia.” #Sant-
JuliàDeLòriaEtsTu 

ALFONS MIRALLES A 2
dies de votar per les
eleccions #EC2019, al-
guns han esgrimit mal-
destrament un argument
de campanya: el vot útil i
intel·ligent. Ja no hem
de votar per un bon pro-
grama i un bon equip?
També tenen projectes
que no són reals i no fa-
ran? #fail #noanembé

DAVID DRETS Amb un
candidat a cònsol com 
@JBalsa_ és possible. El
dia 15 vota TerceraVia +
Independents #Tercera-
via #EC2019 #Ordino

DEMÒCRATES Una parrò-
quia activa, dinàmica
plena de cultura i tradi-
cions és un exemple d’u-
nió #EC2019 #Demòcra-
tes #JuntsFemEE

DOLORS CABOT @objec-
tiucomu Som un equip!!
Ho hem demostrat al
llarg de la campanya i
personalment molt orgu-
llosa de compartir pro-
jecte amb tots vosaltres

ADRIÀ PALMITJAVILA Els
joves tenim molt a dir!
#EC2019 #lapoliticaés-
detothom #éslhoradels-
joves 
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MUSICALS

Joves de les candidatures de De-
mòcrates i Liberals s’han unit en
un vídeo per reivindicar el paper
de les noves generacions a la po-
lítica. Llàstima que la música de
fons està tan alta que no permet
escoltar-los!

LA MÚSICA TAPA 
ELS JOVES

ENTREVISTA

Olga Molné va ser entrevistada
anit. La candidata, que ja és la
cònsol virtual de la Massana per-
què no té rivals, va lluir un maqui-
llatge d’allò més peculiar. Tal ve-
gada per un triomf ja assegurat,
Molné brillava amb llum pròpia. 

EL MAQUILLATGE
D’OLGA MOLNÉ

PATÉ DE

CAMPANYA


