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1. Carmona critica la despesa
del comú per Nadal

2. DA Escaldes rebutja
l’heliport a les Tresoles 

3. Els ens polítics més petits

OBJECTIU COMÚ L’equip

d’Objectiu Comú, fent la

tradicional penjada de

cartells. Comença la

campanya, ara sí! Som-

hi, implica’t. #Canillo

#eleccionscomu-

nals2019 #comu-

nals2019 

CAPITÀ ISARD Aquesta

avinguda no està a En-

camp? Que hi té a veure

Andorra la Vella? @PSAn-

dorra

JOSEP MAJORAL Aquí es-

tem. Ja fa dies que es-

tem treballant i avui hem

encetat la campanya.

Amb ganes d’explicar-te

qui som, què fem i els

nostres projectes, i d’es-

coltar també les teves

idees. Perquè #SantJu-

liàEtsTu @Terceravia_and

GERARD ESTRELLA Tret

de sortida a les elec-

cions comunals 2019.

Candidatura per Andorra

la Vella #UnitsFemAlV

#EC2019 #AndorralaVe-

lla

DAVID RIOS El #Pasdela-

Casa i la seva gent es

mereixen tota l’atenció!

Volem un Pas per treba-

llar però també per viure-

hi! #infants #joves #pa-

resimares #gentgran

#parelles #treballadors

#tothom

EL TAMARRO ANDORRA

Els partits haurien de

presentar-se per poder

governar, no pas per

desbancar els altres! 

DEMÒCRATES Penjada

de cartells a Canillo, i

aquest cop no estem

sols. La pluralitat de llis-

tes és per al bé de la

parròquia. Cani-

llo#EC2019 #JuntsFem-

Canillo #Democrates.

Diumenge, 01/12/2019
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A LA

PACTE ‘OFICIAL’?

Els candidats de terceravia, des-

prés de l’enganxada del cartell a

Encamp, es van fer la tradicional

foto de grup. Però, casuístiques

de la seva col·locació, van quedar

enquadrats amb un altre cartell,

que no era altre que el del PS.

DOS CARTELLS A LA

FOTO DE TERCERAVIA

DECLARACIONS

Desperta Laurèdia va tenir un in-

tens i apassionant debat sobre

com enganxar els cartells electo-

rals: cinta o cola. Finalment,i da-

vant la manca de consens, van

fer una combinació entre trossos

curts de cinta adhesiva i pega.

DL I COM ENGANXAR

ELS CARTELLS 

PATÉ DE

CAMPANYA

E. P.

ia -14. L’acte d’avui
es diu Enganxada
de cartells i hi vaig
amb un propòsit
molt clar: ser ca-

paç de començar a distingir unes
candidatures de les altres. Me’n
vaig a Encamp, que amb quatre
llistes és una de les parròquies
que em dona més maldecaps. La
cosa comença malament: miro
de diferenciar-les a partir dels le-
mes de campanya però, tu, no hi
ha manera. Aquesta gent és rein-
cident! Una parròquia per a tot -
hom; Units per Encamp; Gent
com tu; Encamp ets tu; Me gusta
Encamp, me gustas tu... Res, tots
suspesos en naming fins al 2023.
De tots els lemes, però, m’inquie-
ta especialment el de la llista
d’UP, DA, Liberals i companyia.
Atenció! Nom de la candidatura:
En Comú per Encamp. Lema de
campanya: Units per Encamp.
Què ens volen dir? Quin matís
místic hi ha entre que vagin en
comú i que estiguin units? Això
t’ho agafa un psicòleg d’aquells
que fan constel·lacions i en de-
dueix una manca d’amor i de co-

munió que flipes, oi? En fi, tant és.
Que tots estan superunits i tots
estan a tope amb Encamp, però
jo encara no distingeixo les llis-
tes. Toca canvi d’estratègia. Em
fixaré en l’estil.

Els més matiners són Agrupa-
ment Encampadà. Aquests van
forts. Tot és energia, tot els fa
il·lusió, la cap de llista fa les de-
claracions a la tele a raig, engan-

xen el cartell i aplaudeixen com si
acabessin de guanyar la Cham-
pions, tots es volen fer una foto
amb el cartell. Per moments,
semblen tenir fins i tot un punt
infantil. Ben mirat, però, és un
partit infantil: hi ha més canalla
que adults. I són els nens qui en-
ganxen els cartells, qui fan d’as-
sessors de comunicació (“Has
parlat molt bé, mama!”). I si no
són una candidatura sinó una es-
cola de política per arrasar a les
urnes el 2029?

Això funciona. Començo a dis-
tingir les llistes. Perquè els se-
güents són tota una altra cosa,
ells són “els experts”, van sobrats.
A cal PS aprofiten l’enganxada
per reunir-se a peu dret i planifi-
car la tarda, tenen sistematitzada
l’atenció als mitjans, repassen les
errades de “novells” dels altres

cartells o els critiquen directa-
ment... Tot molt pro, però compte
que no siguin ells els que acabin
llepant davant del Tribunal de
Comptes: tot i que els ha sortit un
cartell més petit que l’espai on
penjar-lo, gasten de mitjana 34
esprais de cola perquè cada car-
tell quedi ben fixat. 

Terceravia, en canvi, són els
minimalistes. Dels 14 de la llista,
només sis van a l’enganxada de
cartells. Dos cartells, un mínim
de cola i unes declaracions de
mínims per a la premsa. Què vo-
len per a Encamp? “Fer coses per
al poble.” Austeritat, sí sinyó!

En Comú per Encamp, en can-
vi, és tot el contrari, tot ostentació
de força. Més de 50 persones a la
foto, amb ministres, consellers...
Tenien tantes ganes d’omplir i de
demostrar que són molts que fins
i tot van deixar sortir a la foto el
cònsol sortint. Ara, quan la cana-
lla estirava les faldilles de la cap
de llista mentre feia declaracions
a la premsa, allà no hi havia ni
Déu i s’ho va haver de fer ella tota
sola, en mode pinball apartant
nens. Molt soroll per no res.

PER FI Les diferències d’estil ja ens permeten distingir les llistes: Mitjavia,
Partit Sobratdemòcrata, Agrupament Infantiloide i En comú per ostentar

D

GENT COM TU, ENCAMP

ETS TU... DEFINITIVAMENT,

NO HI HA CAP LLISTA QUE

APROVI EN ‘NAMING’ 

FERNANDO GALINDO

‘Encamp styles’

BESTIARI
ELECTORAL

Per YVAN LARA
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