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1. Proposta per unir el

telefèric i l’espai multiús

2. “Hem de ser un nucli

residencial de qualitat”

3. “Som l’única candidatura

de caire progressista”

UNIÓ LAUREDIANA Les
partides destinades a
l’esport són més que in-
vertir en infraestructu-
res. Són inversions en
salut, cohesió social i
promoció de bons hà-
bits. Per això hi inverti-
rem. #SantJuliàDeLò-
riaEtsTu #EC2019

JORDI BALSA No només
són 7 dones de 12, sinó
que a més la llista s’ha
fet sense preveure
aquest criteri. Les com-
panyes hi són per la se-
va vàlua i de forma natu-
ral. A @Terceravia_and
les dones tenen un pa-
per destacat i és el pa-
per que elles trien!
#EC2019 #OrdinoEtsTu

UNIÓ X ESCALDES-EN-

GORDANY Posarem en
marxa un bus parroquial
gratuït per als joves i per
a majors de 65 anys per
millorar la qualitat de vi-
da dels ciutadans dels
barris allunyats del cen-
tre. #FetsXEscaldesEn-
gordany #EC2019

DEMÒCRATES #EnComú-
perOrdino vol posar en
valor tots els elements
culturals que defineixen
la identitat de la nostra
parròquia com, per
exemple, la pedra seca:
seguirem apostant per
fomentar l’estudi d’a-
questa tècnica arquitec-
tònica i per refer anti-
gues construccions.
#EC2019 #Ordino

EL TAMARRO ANDORRA

Seria molt demanar que
ens arribessin propostes
més concretes? No tan-
tes critiques, tants con-
dicionals, i més interac-
tuar amb els ciutadans...
#EC2019 @Democra-
tes_and @PSAndorra
@Terceravia_and 
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A LA

ÚLTIMA HORA

El cap de llista del Partit Socialde-
mòcrata a Encamp va arribar just
a la reunió de poble i a les decla-
racions a la premsa perquè l’auto-
bús d’Andbus amb què viatjava el
va deixar tard a la parada prop del
Centre sociocultural.

DAVID RIOS ARRIBA

JUST A LA REUNIÓ

EXCURSIONISME

La llista taronja a Canillo va reunir
la premsa a la carretera del coll
d’Ordino per mostrar on se situa-
rà el nou pont tibetà. Els aspi-
rants comunals i els mitjans van
haver de caminar per enmig del
bosc per trobar la localització. 

DEMÒCRATES, A PEU

AL PONT TIBETÀ

PATÉ DE

CAMPANYA

F. GALINDO

ia -11. Quin dia! Al
matí em treuen un
queixal i a la tarda
em toca rosegar
un os: me’n vaig a

veure Dolsa fent campanya a la
casa pairal d’Ordino.

Això vol dir, extraterrestres, que
avui descobrireu un dels actes es-
trella de tota campanya electoral:
polítics demanant el vot a pa-
drins. Us explico com funciona
perquè, de fet, això de demanar el
vot és el menys important. Es
tracta, més aviat, de gravar un es-
pot electoral. I va així: 1. Els can-
didats convoquen la premsa; 2.
Encara que arribi tota la resta de
la premsa, l’acte no comença fins
que no arriba la tele (que és un
espot electoral, idiotes!); 3. El
candidat explica els dos o tres
punts del programa relacionats
amb la gent gran amb tot de iaies
i iaios d’attrezzo (a Ordino, l’espot
surt baratet: 3,50 euros en infu-
sions i una coca), i 4. El teatre: els

candidats es queden a xerrar
una estona amb els padrins per
donar temps a enregistrar-los
xerrant amb els padrins.

Un cop acabat l’espot, la visita
a la casa pairal es transforma en
un contacontes: l’Enric explica

el capítol 48 de les obres comple-
tes de Dolsa, el fundador d’Ordi-
no. Ja ho sabeu, allò que d’una
manera o una altra, tot allò que
funciona a Ordino és obra de
Dolsa el totpoderós. El capítol
d’ahir: la casa pairal i tot el que es
fa amb els padrins, c’est moi!

Acabat el conte, és el torn d’ex-
plicar les propostes de la candi-
datura i aquí la cosa els va molt
bé als de Dolsa: amb dues de les
tres propostes que expliquen
aconsegueixen la màxima quali-
ficació del jurat: “Això estaria es-
tupend!”

Per acabar, arriba el torn dels
padrins i, aquí sí, assistim a una
masterclass de política real. El Pe-

pito no demana res (“salut”, diu)
però la resta de padrins es van
animant, demanant, per exem-
ple, que retardin l’hora d’inici de
les activitats. Hi ha, però, una de-
manda estrella: “I la marquesina
del Tòpic, què?, eh?” Després d’a-
clarir què carai és una marquesi-
na, veiem Dolsa transformat de
nou en animal polític, demanant
als membres del seu equip que
anotin la demanda: olora un vot
o dos i no els vol deixar escapar.

En qualsevol cas, la visita a la
casa pairal és, per a Dolsa, un win
win: potser li serveix per arreple-
gar un parell de vots, i, si perd, li
haurà servit per fer nous col·le-
guis per a la seva nova vida. Per-
què com ell mateix recorda, diu-
menge (“soc immaculat, jo”) farà
65 anys i, de fet, confessa que el
seu pla secret és guanyar per mi-
llorar la casa pairal per quan aca-
bi el mandat. Que es preparin els
candidats que el visitin quan si-
gui a l’altra banda...

ESPOT ELECTORAL Les visites a les cases pairals són una excusa perfecta per
explicar el programa amb iaies i iaios d’‘attrezzo’, que sempre queda millor
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L’ACTE DERIVA EN UNA
‘MASTERCLASS’ DE POLÍTICA
REAL: “I LA MARQUESINA
DEL TÒPIC, QUÈ, EH?”

FERNANDO GALINDO

Dolsa el totpoderós

BESTIARI
ELECTORAL
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