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tint va destacar la reducció del
dèficit pressupostari del comú i
de Naturlandia com la seva prin-
cipal obra de mandat, malgrat les
crítiques rebudes. "És d'aquelles
feines que quan entres ja tens l'a-
comiadament assegurat, sense
contraprestacions i carregat de
crítiques, però ja ho sabia, així
que no passa res", va dir rient.

�ENCAMP

Laura Mas ja és la primera dona a
ser cònsol major d’Encamp. La
cap de llista d’En Comú per En-
camp va jurar ahir el seu càrrec
juntament amb la nova corpora-
ció on només repeteixen de la
passada legislatura ella mateixa i
Xavier Fernàndez. La nova cònsol
major, en les seves paraules pos-
teriors al consell que la va esco-
llir, va parlar ja de la feina a fer i
va dir que “ens hem de posar a
treballar amb el marc pressupos-
tari per al 2020 i el pressupost,
per abordar les inversions”, entre
les quals destaca l’avinguda Sant
Jordi o el Prat Gran. Mas va agrair
la feina feta al consell sortint i va
afegir que l’acord amb Saetde “es-
tà pràcticament enllestit”.   

�LA MASSANA

El tàndem format per Olga Molné
i Eva Sansa va agafar les regnes

del comú ahir al matí. Elles dues
seran l’única dupla consular for-
mada per dues dones en la pre-
sent legislatura, i la primera en la
història de la Massana. Van arri-
bar fins aquí sense oposició, amb
una coalició que agrupa Ciuta-
dans Compromesos del cònsol
sortint, David Baró, DA i liberals. 

Per a Olga Molné el que va viu-
re ahir va ser “molt emotiu” i va
dir que “per fi podré donar curs a
la meva vocació, que és gestionar
la parròquia de la Massana”. So-
bre el que farà l’endemà de pren-
dre possessió, Molné va recordar
que “els projectes no tenen calen-
daris naturals” i que primer “cal
acabar de fer els que es van co-
mençar en la passada legislatura”. 

�ORDINO

Ordino va ser el comú més mati-
ner a fer la sessió del consell per
tal que els nous consellers electes
poguessin jurar els càrrecs. La
nova corporació estarà liderada
per Josep Àngel Mortés, que jun-
tament amb Conxita Marsol, són
els únics cònsols majors que re-
peteixen de la passada legislatu-
ra. L’acompanyarà la liberal Eva
Choy com a cònsol menor. Mor-
tés en el seu primer discurs va dir
que volia que Ordino “fos un re-
ferent en qualitat de vida”. 

Enric Dolsa, conseller de la mi-

noria, va fer canviar el sistema
d’elecció que s’havia previst pels
diferents càrrecs del comú i en
declaracions posteriors a la ses-
sió, recollides per Andorra Televi-
sió, va donar mostra de quin serà
el tarannà de la seva oposició, i va
dir que “hem de tenir clar que
quan fa un discurset com aquest,
la majoria de la gent no els ha vo-
tat, no els volen”. 

�CANILLO

La parròquia de Canillo tornarà a
viure sessions del comú amb
oposició després de vuit anys; el
cas contrari de la Massana. Josep
Mandicó, que durant les dues
darreres legislatures ha governat
comptant amb la totalitat dels
consellers del comú, va traspas-
sar els poders a l’exministre Fran-
cesc Camp, que va ser escollit
cònsol major. El nou màxim diri-
gent canillenc va destacar que
“volem continuar creixent, però
tot té un límit. Per això ho volem
fer amb polítiques sostenibles tan
econòmicament com amb el me-
di ambient”.

Per la seva part, Albert Torres
d’Objectiu Comú, que serà el cap
de l’oposició comunal, va dir que
“no farem grans discursos, sinó
que farem discursos reals. De co-
ses que es puguin dur a terme i
no de grans inversions”.
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ia +13. Campana y
se acabó. Últim dia
del cicle electoral
de les comunals (i

d’aquest 2019 electoralíssim) i
última peça d’aquest bestiari.
Avui, extraterrestres, parlem
de la presa de possessió dels
nous cònsols i consellers de
comú, que tradicionalment se
celebra el dia dels Sant Inno-
cents tot i que no sé ben bé per
què, suposo que perquè el ni-
vell de representativitat dels
electes que avui juren o pro-
meten és tan minso –a la còn-
sol de la capital, per exemple,
la va votar tan sols un 8,77% de
la població de la parròquia–
que sembla que hagi de ser
broma... però no ho és!

Fem via cap a Escaldes a
veure la gran rock star d’aques-
tes eleccions: Rosa Gili Casals,
la primera del seu nom, reina
dels àndals i dels primers ho-
mes, assot de demòcrates, an-
tidepressiu de sociates... Però a
l’acte de coronació no queda
ni rastre de l’èpica de la nit
electoral. I no deu ser perquè
l’acte no ha generat expectati-
ves: la nova sala del Consell de
Comú està a rebentar, de fami-
liars, amics, algun caçador de
futurs nomenaments a dit i
fins i tot Jordi Rubia, a qui algú
amb molt mala llet li deu haver

dit que finalment sí que entra-
va al Comú...

L’acte és una master class de
protocol: Trini Marín crida pel
seu nom cada nou conseller,
en quinze segons li demana si
vol jurar o prometre la Consti-
tució, en vuit segons li dona la
medalleta i el pin amb l’escut i
en quaranta segons cada con-
seller fa la ronda d’encaixades
de mans i petonets amb l’antic
equip comunal, entre els quals
hi ha consellers amb cara neu-
tra, consellers que semblen
eufòrics de deixar el càrrec i al-
guna que crec que si pogués i
no es notés que ha estat ella,
els faria la traveta. I així, fins a
dotze vegades. I totes dotze
que la Trini necessita llegir la
fórmula màgica...

A l’hora de comprometre’s
amb la Constitució, sembla
imposar-se la disciplina de
partit: tots els socialdemòcra-
tes prometen, tots els demò-
crates juren. I aquí alguna cosa

em rasca: als qui han promès
els diuen “Si així ho feu, bon
andorrà sereu”(si així ho feu,
no, que ja ho han fet!) i als qui
han jurat, la cònsol sortint els
hi desitja “Que Déu us doni un
bon encert”. Ostres! Doncs im-
pugnem les eleccions: si Déu
va amb els demòcrates, que
governin ells, no?

Arriba el moment clau, el
discurs de la nova cònsol: ano-
ta Yvan, que l’èpica estarà
aquí. Però res: gràcies als an-
tics, gràcies als nous i ja ani-
rem fent... Un minut de sosai-
na-speech. I fotos de família.
Això serà trepidant! O no...   

CORONACIÓAssisteixo a l’acte d’entronització
de Rosa Gili Casals, la primera del seu nom,
però en lloc d’èpica, només hi trobo protocol

RUBIA TAMBÉ ASSISTEIX
A LA SESSIÓ INAUGURAL
DEL NOU COMÚ. QUI LI
HA FET LA INNOCENTADA?
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Per YVAN LARA

Déu, la ‘rock star’ i
el sant protocol


