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ia -13. Extraterres-
tres, l’acte d’avui
es diu “debat elec-
toral”. Heu sentit a
parlar de debats

mítics com el de Nixon contra
Kennedy? Heu vist debats recents
de la política europea o estatuni-
denca, amb cronòmetres pertot i
spindoctors ensinistrant els can-
didats fins al darrer segon? Sí?
Doncs oblideu-ho. Ara mateix.

El debat que em va tocar veure
ahir és de la mateixa categoria
que el caldo industrial i immen-
jable que publiciten a la tele: ca-
solà, casolà. Perquè us en feu una
idea del nivell general, va anar
del canto d’un claveuro (UPA,
com se’t troba a faltar!) que l’or-
dre d’intervenció no se’l juguen a
pedra, paper, tisores. Finalment,
van triar un paperet cadascuna i
au, ordre sortejat. La resta, en
consonància. Tot davant d’unes
35 persones de públic (la meitat,

periodistes o amics) i un estol de
respostes xiripitiflàutiques a les
demandes dels convocants, el
Sindicat dels Treballadors del co-
mú d’Andorra la Vella.

Ah, extraterrestres, molt impor-
tant: si hi ha una cosa imprescin-
dible en un debat electoral és que
l’endemà els periodistes es mu-
llin i diguin qui l’ha guanyat. El
que passa és que com que jo soc
un periodista tan casolà casolà
com el debat que m’ha tocat em-
passar-me i no hi entenc un bor -
rall ni de política ni de funció pú-
blica, mirarem de fer un rànquing
alternatiu.

Per exemple, si fem cas del res-
pecte al temps assignat per res-
posta, tenim una guanyadora in-
discutible: Conxita Marsol, que
va clavar tots i cadascun dels
temps. És de justícia destacar, pe-
rò, la gran remuntada de Dolors
Carmona, que després de men-
jar-se més de la meitat del temps
de les primeres respostes tan sols
amb la introducció, va ser capaç
d’adonar-se que en un debat, mi-
llor curteta i al peu.

L’actual cònsol major, que tam-
bé va ser la clara guanyadora en
la categoria de candidates que
menys van llegir, va perdre, en
canvi, en la categoria de control
del llenguatge no verbal. Tota afa-
bilitat, bones paraules i fins i tot
autocrítica durant la major part
del debat, a Marsol va quedar
clar que hi ha temes com les es-
combraries per on no passa i
amb els quals, amb molt bones
paraules i de molt bon rotllo, els
hauria arrencat el cap a les seves
rivals i se’ls hauria cruspit avui
per esmorzar.

Un punt esquizofrènic, doncs,
però sense fer-li ombra en aques-
ta categoria a Emi Matarrodona,
que es va presentar més vegades
com a expresidenta del Sitca (el
sindicat que ahir les interpel·la-
va) que com a candidata de terce-
ravia. Tot molt repartit. 

MOLT REPARTIT El debat amb el sindicat serveix per conèixer millor les
aspirants: la que més s’enrotlla, la que té pitjor autocontrol, la menys ubicada
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MARSOL EXCEL·LEIX EN
MOLTES CATEGORIES PERÒ
FA CARA DE VOLER-LI
ARRENCAR EL CAP A ALGÚ
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1. Segona Volta

2. Olga Molné lluitarà contra

el vot en blanc i l’abstenció

3. Dolsa engega amb retrets

per a tothom

PS @Rosagilicasals: “Vo-
lem ampliar la Llar de Ju-
bilats per tenir més es-
pai per a ells i afavorir
les activitats intergene-
racionals”#EC2019
#UnaParròquiaperaTo-
thom #EscaldesEngor-
dany #RosaCònsolMajor

DEMÒCRATES Àngel
Mortés: “Apostem per
ubicar les dependències
del comú a l’Hotel Casa-
manya o arribar a un
acord amb un privat per-
què hi ubiqui una activi-
tat que aporti valor afe-
git per a la parròquia” 
#EC2019 #UnitsFemOr-
dino #EnComúPerOrdino 

PS @tudo_sandra: “El
60% del personal comu-
nal cobra el salari mí-
nim. Això no és bo ni per
a la parròquia ni per a la
vida familiar”#EC2019
#MovemOrdino #UnaPa-
rròquiaperaTothom.

AE I ja han començat 15
dies de campanya per-
què conegueu el nostre
projecte! Volem iniciar
una nova etapa plena
d’il·lusió, dedicació, es-
forç i compromís en la
gestió de l’administració
parroquial #gentcomtu
#agrupamentencampada
#femcamijunts #somhi

JOSEP MAJORAL Estic
convençut que la
@UdAndorra és un dels
motors econòmics de
Sant Julià. I encara ho
ha de ser més. Pots veu-
re algunes idees concre-
tes al programa de @Ter-
ceravia_and 

ROSA GILI Noves pers-
pectives per a la nostra
gent gran! #envellimen-
tactiu #sentir-seútils
#combatrelaïllament
#terceraedatfeliç
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A LA

DEBAT

El candidat de Desperta Laurèdia
es va mostrar preocupat ahir a
l’hora d’atendre la premsa per si
el maquillatge que lluïa era mas-
sa evident. Cairat sortia del debat
a tres celebrat a la televisió parro-
quial de Sant Julià.

CAIRAT, INQUIET 

PER LA PINTURA

IMPUNTUALS

La candidata a cònsol menor d'U-
nió Laurediana va arribar un quart
d'hora tard a la cita amb els pe-
riodistes. “Havíem quedat a les
11.15 hores”, va exclamar Mireia
Codina convençuda davant tots
els mitjans que l’esperaven.

UN QUART D’HORA

TARD

PATÉ DE

CAMPANYA

A. R.

Casolà

casolà


