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ia -8. Vinga va,
que això comença
a fer baixada. Una
setmana i ens
oblidem d’elec-

cions per quatre anys. Iuhu! I no
patiu, que m’encarregaré perso-
nalment que no s’esberli el tripar-
tit i Espot avanci eleccions, que el
meu suport a la democràcia és
inversament proporcional al
nombre de contracròniques que
m’encarreguen i estic a una sola
campanya electoral de posar-me
a fer articles contra les eleccions i
defensar que els Coprínceps pu-
guin tornar a decidir el futur
d’And... oh, wait! 

En qualsevol cas, per agafar
forces i mirar d’animar-me, l’acte
que trio explicar avui m’ofereix
alcohol, música i nit. Vinga, va,
que la democràcia no està tan
malament. Consulto ràpid el mò-
bil per confirmar les coordena-
des: Festa jove, DA, 23 h, Pub Co-
rinthia. M’ho torno a mirar: Festa

jove, DA, Escaldes. Festa Jove...,
Miquel Aleix..., Núria Barquín...
Festa jove i un tiquet electoral
de més 60 anys de mitjana...
Festa jove i un candidat a gover-
nar la parròquia amb 70 anys...
Alguna cosa no em quadra.

Me n’hi vaig de totes maneres,
que tinc curiositat de veure com
implementen els demòcrates la
seva proposta de posar en relació
la gent gran i la gent jove. Quan hi
arribo, però, qui em trobo a la 
barra és Jordi Rubia, el candidat
de terceravia. En canvi, ni rastre
d’Aleix ni de Barquín. Ho veus,
Yvan? Segur que t’has equivo-
cat... Recupero l’esperança, però,
quan veig que amb qui parla Ru-
bia és Esteve Vidal, amb qui dis-
cuteix cordialment del porta a
porta i de com han canviat les
formes de fer política... Fairplay o
corporativisme viejoven?

Apareix poc després David Bar-
bosa, que em fa de cicerone i em

presenta la Laura Lavado, jove
certificada i  l’autèntica alma ma-
ter de la festa. Va amunt i avall,
incansable, acostant-se a tots els
joves que arriben al local, que
són moltíssims. De fet, l’estratè-
gia per acostar la política als joves
és infal·lible: si Mahoma no va a
la muntanya, que la muntanya
vagi a Mahoma. I si la muntanya
porta a la mà 300 consumicions
gratuïtes per a combinats i cerve-
ses, doncs ves que Mahoma no
s’acabi convertint...

Mentre els joves penquen mi-
rant d’explicar el programa i de
copsar neguits taula per taula,
l’establishment del partit s’ho mi-
ra des de la barrera / barra, com-
binat en mà, fent una aturada a
boxes de meitat de campanya.
Se’ls veu còmodes, amb la moral
alta, però no perquè vegin clara la
victòria sinó perquè s’han colat a
una festa jove i de moment ningú
no els ha dit res. Laura, els hi dius
tu o els hi dic jo?

MAHOMA I LA MUNTANYA Demòcrates d’Escaldes convoquen una festa

per acostar la política als joves gràcies a la paraula... i a 300 consumicions 
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ELS VETERANS DEL PARTIT
ESTAN RADIANTS: S’HAN
COLAT A UNA FESTA JOVE I
NINGÚ NO ELS DIU RES  

DA

De joves i ‘puretes’ optimistes

BESTIARI
ELECTORAL

Per YVAN LARA

>> <<contracrònica
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1. ‘Adorm-te Laurèdia’, la

contracrònica d’Yvan Lara

2. DA d’Escaldes denuncia

que la prioritat del PS no es la

parròquia

3. Suspens en política

JORDI ROGEL En un ca-
laix i s'han iniciat ja, la
majoria de les 79 actua-
cions previstes amb dife-
rents graus d'acompli-
ment. Uns, en
campanya, només saben
caure en retrets, afirma-
cions incertes i negati-
visme. Només això po-
den oferir? 

UNIÓ X ESCALDES-EN-

GORDANY Curiositats de
la campanya! #EC2019
Compte, rellisca!! 
NOTA: Recordar no tor-
nar a portar a llocs ge-
lats la  @mestre_coy
de @rtvandorra! #Fets-
XEscaldesEngordany

DA Després de la impor-
tant remodelació que
s’ha fet a Casa Rossell,
el proper mandat serà el
moment de donar-li un
ús: Mortés ha avançat
que hi ha fins a 10 pro-
postes sobre la taula,
que s'han treballat amb
el Govern. #EC2019
#EnComúPerOrdino
#JuntsFemOrdino

PS El Futbol Club Andor -
ra es queda. #EC2019
#DavidCònsolMajor #En-
camp #PasdelaCasa
#PSIndependents

DAVID RIOS Preparant un
nou dia de campanya.
#Motivat Música pel mo-
ment o moment per la
música Coldplay-Yellow

ROSA GILI Tens raó, Llo-
renç! Farem que tothom
es conscienciï que cal ci-
visme i respecte cap a
les altres persones, sen-
se criminalitzar aquests
que actuen correctament 

LA L'equip de Liberals
Encamp amb la futura
cònsol major 
#EncomuperEncamp
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Hi ha moltes maneres de fer cam-
panya per a unes eleccions. I
sembla que la del veí, Miquel Ice-
ta, de ballar en els actes, s’està
posant de moda. Només cal veu-
re la brillant actuació que van fer
les candidates d’Unió x Escaldes.

EL BALL DE LES

CANDIDATES 

DECLARACIONS

I al setè dia de campanya va apa-
rèixer el faristol d’En Comú per
Encamp. Els responsables de l’a-
trezzo de la candidatura de coali-
ció encampadana, van plantificar
un faristol enmig del no-res a la
seva candidata, Laura Mas. 

APAREIX EL FARISTOL

DE LAURA MAS

PATÉ DE

CAMPANYA

TWITTER


