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ia -10. Prosseguim
amb aquest bes-
tiari amb un altre
acte imprescindi-
ble en tot procés

electoral: el míting central de
campanya. Me’n vaig a cal PS per
constatar que, per fi, els comen-
cem a tenir ensenyadets.

Tot arrenca bé. Han previst el
míting un dia que no juga ni el
Barça ni el Madrid? Sí. Aprovats.
Han previst un refrigeri generós
per al final? També. Aprovadís-
sims. Han anat recordant en di-
verses ocasions que al final hi ha-
via refrigeri com a mesura de
fidelització del públic? De nou,
sí. Intèrpret de llenguatge de sig-
nes? Candidats que no llegeixen?
Sí, sí i sí! PS, esteu on fire!

L’acte, a més, segueix l’estruc-
tura clàssica amb solvència. A
mesura que la gent arriba, els
candidats fan una mena de triat-
ge per determinar qui els coneix
més i, tan bon punt seuen, s’hi
abraonen amb el guió estàndard:
1. Que malament ho han fet els
altres; 2. Que bé que ho farem

nosaltres; 3. Vota’ns, va, vo-
taaaaa’ns!

No tot, però, podien ser flors i
violes. Un cop comencen els par-
laments, el primer escull (serà
premonitori?): a Josep Batalla el
presenten com a Pepe Botella tot
i que ell, més que com a monarca
espanyol, es reivindica com a
aquell que ens continuarà “ani-

mant, animant i animant per fer
d’Escaldes una parròquia espor-
tiva”. Després de l’avinguda Car-
lemany per a vianants, arriba l’a-
vinguda Carlemany per a
runners. Horror!

Els candidats van desfilant i el
Joao Lima confirma el temor dels
que som allà: “Hem vingut a ex-
plicar-vos moltes coses.” Compto
els que queden per parlar i em
venen unes ganes irrefrenables
de fer-me neoliberal o anarquista
i reduir els estats o les parròquies
a la mínima expressió. L’amenaça
es confirma amb Cèlia Vendrell,
que no va de número 1 però que
s’agafa més temps que la resta,
com si fos la número 1, temps su-
ficient per repassar fins i tot bata-
lletes de joventut de quan va ser
la Greta Thurnberg andorrana.

De batalletes en Quim Dolsa
també en va sobrat, tot i que a
poc a poc les abandona per un
gènere que també domina, el del
zasca anti-DA, als qui recorda
que “dur una bufanda taronja no
et fa Superman”, una expressió
que li sembla tan ocurrent que la
recupera en més d’una ocasió.
Collita total: sis tandes d’aplaudi-
ments, sis vegades més que els
seus companys.

Deixar-li els zascas a Dolsa li
serveix a Gili per regalar-se una
imatge molt menys bel·ligerant,
tant, però, que s’acaba passant de
frenada i s’acaba transformant en
Rosa Flowerpower, la Rosa que,
de fet, l’únic que vol és que si-
guem “feliços”. Pau i amor, doncs,
i una doctrina socialista explica-
da d’una manera un pèl particu-
lar: hem de buscar el benestar de
tothom perquè si no, els que
menys en tinguin faran puntades
de peu als que sí per robar-los
l’entrepà al pati de l’escola. Re-
sultat final: organització? Apro-
vats. Metàfores? Necessiten mi-
llorar. 

APROVATS Els socialdemòcrates superen sobrats l’organització del míting
central de campanya. La tria de les metàfores, però, necessita millorar

D VENDRELL ENYORA LA
SEVA ETAPA DE GRETA
THUNBERG I EL TEMPS DE
PARAULA DELS NÚMEROS 1

FERNANDO GALINDO

Flowerpower & Mr. Zasca
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1. “El turisme esportiu és una

oportunitat per a la parròquia”

2. “Tirolina sí, tirolina no, de

moment no em posicionaré”

3. El PS veu “impossible” fer

el recintre multifuncional

davant del Govern

DEMÒCRATES Una bona
tarda intercanviant expe-
riències entre genera-
cions #EC2019 #Demo-
crates

XAVI BONELL Bona tarda
candidates/ts, baixar del
Mirador al Prat Gran és
fer una gimcana entre
les tifes de gos. @PSAn-
dorra @AgrupEncampa-
da #TerceraViaEncamp
#EnComúperEncamp
#EC2019 #Encamp

ROSA GILI CASALS Heli-
port a les Tresoles: en-
cara d’actualitat? Really

Sr. ministre? De què vo-
len parlar amb la plata-
forma No a l’heliport?
No m’ho puc creure
#EC2019

JOAN-MARC MIRALLES

No, Non, Niet, Nao, Nei,
Ne, Bú shi, Iie... a l’heli-
port de les Tresoles! A
Escaldes està clar que
@Democrates_and ens
enganya ja que el cap de
@GovernAndorra i el seu
ministre @_JordiTorres
han defensat el projecte
d’heliport avui encara al
Consell General
#EC2019

ALFONS MIRALLES Es-
coltant el Consell Gene-
ral, crec que la platafor-
ma de “No a l’heliport
de Tresoles” haurà de pi-
car encara molta pedra
per poder aturar aquest
nyap. No sé quina parau-
la el Govern no entén del
nom de la plataforma?
@_JordiTorres @Gover-
nAndorra

SERAFI Jo el que no en-
tenc és que al programa
electoral de @Democra-
tes_and a EE està escrit
negre sobre blanc que
NO volen heliport. Pàg.
24 del programa.
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A LA

PRESENTACIONS

A la reunió de poble d’Escaldes
que va protagonitzar ahir el PS, hi
va haver un moment de riure
quan al candidat socialdemòcra-
ta, Josep Batalla, el van presentar
com Josep Botella. L’speaker va
dir que no era la primera vegada.

L’ERROR QUE FA
VESSAR LA ‘BOTELLA’

HORARIS

Ahir va ser dia de reunions de po-
ble i a la Massana, Ciutadans
Compromesos hi envoltava el seu
acte central de campanya. Serà
potser perquè no tenen compe-
tència, però van començar més
de 15 minuts tard. 

UNA LLISTA ÚNICA 
I IMPUNTUAL

PATÉ DE

CAMPANYA


