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>> <<contracrònica

ia -12. Ahir va ser
un dia d’aquells
que des del sindi-
cat de contracro-
nistes qualifi-

quem com a un solar o també
amb el nom tècnic d’hòstia-a-
veure-com-m’ho-foto-avui. La
campanya ha començat amb cal-
ma i excepte l’acte d’estrella de les
darreres eleccions (candidats que
convoquen els mitjans per fer de-
claracions i que fan teatre davant
de la tele per omplir una mica
més l’acte), no hi havia gaire més
i decideixo treure el cap per inter-
net, per veure com s’està fent
campanya a Twitter.

La conclusió és claríssima:
igual que fora de les xarxes. Fins i
tot hi ha tics cibernètics que ens
permeten entendre millor les
eleccions. Un exemple: el compte
de terceravia, el que fan servir ha-
bitualment per a la formació na-
cional, se l’ha quedat la candida-

tura de terceravia-Unió Lauredia-
na. Vaja, la bona. La que pot
guanyar. La que compta. L’autèn-
tica. La resta, que espavilin amb
perfils amb molts menys segui-
dors. O haver nascut a terra santa
laurediana, home, on s’és vist!

També resulta revelador el ca-
cau amb les xarxes de l’univers
En Comú. Tot de hashtags amb
#encomú #units i #supermega-
junts però, ei, sense perfils d’u-
suari compartits, no fos cas. Vaja,
que #encomúlojustet i, una mica,
#quecorrilaire: DA piulant per
una banda, Liberals per una altra
i SDP... SDP? SDP? Hola, què hi
ha algú? De fet, la cosa és un pelet
més dramàtica encara, perquè a
Canillo, on no hi ha llista conjun-
ta, sí que tenen perfil propi (amb
41 seguidors, 14 menys que Ob-
jectiu Comú, hi ha partit) i a En-
camp, on l’acord és a tres bandes,
el compte d’UP és el que assu-
meix el missatge conjunt.

La cosa s’anima un pelet més
quan passem dels comptes dels
partits als perfils personals dels
candidats. Hem dit un pelet, eh!
D’entrada, perquè no n’hi ha gai-
res de presents a les xarxes i dels
que hi ha, alguns tenen presèn-
cies peculiars, com la número 1
de terceravia a la capital, que és
evident que hi és només amb
ànim propagador: no segueix
ningú! Ni el seu partit!

Per sort, tenim els grans ani-
madors de la campanya. I d’en-
tre ells, potser els més actius són
Josep Majoral i Rosa Gili, que
com perdin, els veig amb moltes
més ganes d’esdevenir youtu-
bers i influencers que d’exercir
de caps de l’oposició. Ara, de

tots em quedo amb Superhigini,
que s’aixeca cada dia per alertar-
nos dels perills que correm si
anem desprevinguts per Escaldes
i per recordar-nos que ell ens sal-
varà de tots els pivots assassins
que puguin aparèixer a Escaldes.
Sort d’ell!

RES DE NOU La campanya a Twitter és idèntica a la que es fa a fora, amb tics
reveladors inclosos. Sort de ‘protoinfluencers’ com Majoral, Gili o Illescas
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Aurongili &
Superhigini

#ENCOMÚLOJUSTET I
#QUECORRILAIRE POTSER
SÓN ELS HASHTAGS MÉS
AJUSTATS PELS ‘EN COMÚ’

TWITTER

BESTIARI
ELECTORAL

Per YVAN LARA

ESCALES

El candidat de Desperta Laurèdia
va evitar el gel de les escales de
Naturlandia lliscant per les bara-
nes. Davant la insistència de la
premsa per enregistrar el moment
es va avenir a repetir l’espectacu-
lar descens.

CAIRAT RELLISCA 

PER NATURLANDIA

EDUCACIÓ

Els candidats de Demòcrates a
Andorra la Vella van voler ser edu-
cats i a l’acte de campanya d’ahir
es van estar de col·locar el seu
plafó fins que no van tenir el per-
mís de la botiga davant la qual es
van situar per fer-ho. 

MILLOR DEMANAR

PERMÍS!
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1. El canvi polític a Andorra

és imparable

2. El PS acusa Marsol d’haver

complert la meitat del programa

3. Les tres candidates es

disputen els vots dels funcionaris

JORDI BALSA Aquesta
tarda hem visitat la casa
pairal per escoltar les in-
quietuds dels nostres
padrins. Gràcies per re-
bre’ns amb tant carinyo!
Hem après molt de vos -
altres. #EC2019 #Ordi-
noEtsTu #Ordino #Terce-
ravia

PS Siguis on siguis vota.
Tens fins dissabte
14/12 a les 13 h per
anar a votar a la Batllia.
Pots fer-ho cada dia de 9
h a 19 h  #EC2019 #An-
dorra #UnaParròquiape-
raTothom

DEMÒCRATES #Caldea
ha canviat per sempre
més el panorama d’Es-
caldes i d’Andorra. A l’è-
poca va ser un projecte
polèmic, però ara ningú
s’hi oposa, com bé ens
recorda el Miquel Aleix
#SomComTu #EC2019
#JuntsFemEE #Democra-
tes

AGRUPAMENT ENCAM-

PADÀ Compartim amb
vosaltres el nostre espot
electoral, on hem volgut
mostrar-vos en un minut
i mig qui som, què ens
agradaria poder fer per
la parròquia i les bases
que defineixen el nostre
projecte. Seguiu-nos per-
què us volem explicar
moltes més coses!
#gentcomtu #EC2019

CIUTADANS COMPRO-

MESOS A Sispony avui
hem parlat d’inversions
als pobles, de cultura i
finances comunals.
#ec2019 #lamassana
#seguimendavant

POPPY Tinc la despensa
carregada de blat de mo-
ro per fer crispetes a do-
jo... qui vulgui està con-
vidat #EC2019 
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