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<<>> La campanya 1-M 
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JOAN RAMON MARINA
En poca estona, enganxa-
da de cartells d’#EG2015
dels 52 candidats de PS +
Verds + IC + I. S’ha de-
mostrat que podíem anar
perfectament #Junts!

MARC CUEN Mira que
m’agrada el teatre, i el Car-
naval, però el “paripé” de
les campanyes electorals
és insuperable :D
#EG2015

FELIP GALLARDO Co-
mença la campanya
#eg2015 - tenim 4 anys
molt importants, uns pocs
sí i uns pocs no significa-
ran molt per als nostres
fills - voteu!

STEPHANIE STEIN
BRECHT 3, 2, 1 arrenca la
campanya #EG2015 #An-
dorra el destí i futur del
petit País en joc @sdp_ad
@psa @LiberalsAndorra
@Democrates_and

RICARD RIBA Arrenca la
campanya electoral amb
un únic objectiu general,
treballar pel país i per tots
els seus ciutadans.
#eg2015 #andorra

NOEMÍ RODRÍGUEZ En
ocasiones veo candidatos,
estan por todas partes
#EG2015 #penjadadecar-
tells

FRANCESCA ALVAREZ
Junts la diferència salarial
entre homes i dones el
2013 és del 27%. Drets i lli-
bertats. JUNTS ho farem.
#EG2015

CARLES PEREA Enganxar
cartells i ignorar la gent de
Santa Coloma no és una
bona política de campa-
nya! #juntsignoremsanta-
coloma

Diumenge, 15/02/2015

a quatre anys
que estaven
fora de circu-
lació i se’ls
veu amb ga-
nes. A cal libe-

ral, la festa de la democràcia no
serà el dia de les eleccions, la fes-
ta de la democràcia és el de l’en-
ganxada de cartells. D’entrada,
perquè encara ningú no ha per-
dut i s’encara tot amb aquella ale-
gria i esperança amb què es com-
pra un dècim de loteria. I tot són

rialles, i tot és xerinola. I posem
cola al cartell i tothom aplaudeix.
I enganxem el cartell al lloc on
toca (o no, que no sempre era
clar), i més aplaudiments. I Jordi
Gallardo s’enfila a una escala per
rematar l’enganxada, i mig Sant
Julià esclata en una ovació. El
punt àlgid arriba, però, amb les
brometes dels candidats: “Posa’l
més a la dreta!”, “no posis tanta
cola, que si no votaran en blanc!”,
i així anar fent. Festival de l’hu-
mor. Sort que aquests dies els
candidats no pararan gaire per
casa...

El sentit de l’humor, però, no és
l’única assignatura pendent. Els
liberals tenen un enorme punt
feble aquesta campanya. Res que
no pugui solucionar-se amb clas-
ses intensives de psicomotricitat
però si volen arribar a temps per
a l’1-M s’hi han de posar ja. I de
valent. El cas és que els candidats
mostren una incapacitat mani-
festa per fer la L de liberals amb
els dits polze i índex. I com que
s’entesten a fer-ho a cada foto, a
cada parròquia, la situació acaba
sent dramàtica. A Canillo tothom
fa bé la L menys Pintat. Al Pas,
tres dels quatre candidats de la
territorial la fan a l’inrevés. A An-
dorra la Vella, la cosa decau però
Pintat remunta i és l’únic que fa
la L com cal. L’energia li deu venir
dels purets interruptus que acon-
segueix fumar entre foto i foto,
entre baixar i pujar de l’autobús.

Següent punt de millora: la pla-
nificació. Neu a Canillo, fred al

Pas, pluja a Ordino i a Sant Julià,
coincidència amb els contraban-
distes del Carnaval d’Encamp i
inicis de cua baixant a Sant Julià.
No anem bé. I tot perquè els libe-
rals s’han entestat a transformar
una jornada sense sentit, digna
d’un museu d’història, en tota
una declaració d’intencions. Aga-
fant un autobús de campanya i
penjant els cartells en l’ordre par -

roquial protocol·lari (bé, només
s’han saltat la norma per pujar al
Pas, però han penjat els cartells a
la plaça de l’Església, estan sal-
vats!), els liberals ens recorden
que si volem ordre i tradició, toca
votar liberal. O com ha improvi-
sat un candidat a la capital: “Si ets
algú assenyat, vota Pintat!”
Mmm, també tocarà millorar en
màrqueting... 

En màrqueting i en recursos
humans. Amb els “ja ho veurem”,
“això ja es veurà”, i “ja en parlarem
més endavant”, el cap de llista
d’Encamp aconsegueix tota una
fita per ser el primer dia: enervar
tot el gremi periodístic alhora. No
és un mal començament.  

ORDRE I TRADICIÓ Els liberals no
volen enganyar ningú: enganxant els
cartells en ordre protocol·lari ens
deixen clar que La Tradició són ells

F
CALDRÀ MILLORAR EN
ALGUNS ASPECTES:
SOBRETOT A L’HORA DE
FER UNA ‘L’ AMB DOS DITS

XAVIER PUJOLGallardo i Pintat fent la ‘L’ dels liberals.
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Cal liberal
és una festa

DA

Sílvia Calvó, Mònica Bonell, San-
dra Tomàs, Núria Barquín i Eva
Arasa comentaven en l’enganxada
de cartells a Escaldes quan po-
dien anar a veure la pel·lícula de
moda, 50 Sombras de Grey. 

LES CANDIDATES I ‘50
SOMBRAS DE GREY’ 

PS

Una parella de turistes a Carle-
many va exclamar: “Mira, una
bandera republicana [espanyola]”
en veure l’andorrana que cobria
els opis de la candidatura de la
coalició Junts a Escaldes. 

CONFUSIÓ AMB 
LA BANDERA

PATÉ DE 
CAMPANYA

Víctor 

Naudi
Cap de llista d’SDP

“S’acaba l’època
de la supèrbia,
els Patapous i les
ambigüitats”

Josep  

Pintat
Candidat a cap de Govern Ld’A

“Una enquesta
amb tanta
indecisió de vot,
poc valor té”

««
1. El PS i SDP proposen la
despenalització de
l’avortament. 

2. Comença la campanya.

3. Carles Perea deixa el PS
al·legant “motius personals”.

EL + COMENTAT
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