
ia 10. Nevada
intensa. Barça
- City. Demò-
crates i Libe-
rals s’autore-
galen una

jornada de descans. Cap acte
electoral en horari Champions.
Ajuntats i SDPeros deuen anar
més desesperats i mantenen la
campanya. El risc d’“assistència
nul·la”, però, és tan elevat com el
d’allaus i opto per no jugar-me-la.
Decideixo seguir els socialdemò-

crates d’Escaldes a la tarda, a una
“reunió amb joves” (convocatò-
ria de premsa dixit). A veure...
Com dir-ho... Mmmm... D’això...
Que no. Que avui tampoc. Que
no s’han reunit amb els joves a la
“reunió amb joves”.

Deu ser una tradició electoral
escaldenca: visites als comerços
sense entrar als comerços, reu-
nions amb joves sense joves...

La pel·lícula és, si fa no fa, la de
sempre: “Campanya-Decla 10”.
Una decla és una declaració. I en
la decla de torn, recollida pels
periodistes de torn, pronunciada
pel candidat de torn, s’està ba-
sant el 90% d’aquesta campanya. 
La pel·lícula, deia, és la de cada
dia. Candidats convoquen a les
sis. Candidats comuniquen (no
s’excusen) que la cosa va per
llarg, que començarà més tard.
Arriba la tele. Ja no importa l’ho-
ra de convocatòria ni l’hora dife-
rida: ha arribat la tele i se’ls veu
amb pressa; l’acte, per tant, co-
mença ja. Candidata que s’arre-
gla per sortir davant de càmera.
Altres candidates que li donen
consells d’imatge. Candidata que
fa La Decla –la vintena de joves i
tot l’attrezzo jove (futbolí, video-
consoles) queden la mar de mo-
nos com a fons de Decla sobre jo-
ventut. La tele marxa, l’acte
s’acaba (perdoneu la redundàn-
cia). Joves, d’una banda, que con-
tinuen xerrant i jugant. Candi-
dats, d’una altra, que la fan petar
una estona (es queden a l’Espai
Jovent una mitja hora més i apro-

fiten per fer un comitè parroquial
a peu dret). Contracronista inclòs
sovint a la conversa, una conver-
sa interessant (són la mar de ma-
cos, no hi busqueu ironia) on so-

vint es parla dels joves que hi ha
més enllà però sense parlar amb
ells. Candidats que es posen la ja-
queta. Candidats que em dema-
nen si vull una decla. Contracro-
nista que respon que no, que tan
sols ha vingut a veure com anava
la reunió amb els joves. Candi-
dats que es justifiquen dient que
ves, que bona part són menors i
no voten. Contracronista a qui li
sona recordar que havien dit que
portarien el programa a tothom.

REUNIÓ AMB-SENSE JOVES Els
socialdemòcrates d’Escaldes
convoquen una reunió amb joves en
què parlen d’ells, però no amb ells  
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LA PEL·LÍCULA ÉS LA DE
SEMPRE: TOTA L’ACCIÓ
GIRA AL VOLTANT DE 
‘LA DECLA’ DEL CANDIDAT
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‘Viva

Las Declas’
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1. DA es felicita que a Sant

Julià “hagi trencat de forma

unilateral”.

2. Tres n’eren tres.

3. “El nostre adversari és DA,

sobre els altres no opino”.

MÒNICA CODINA I no
podrien suspendre la
campanya per risc d’allau
d’actes? #EG2015

XAVI BONELL #EG2015
avui debat @rtvandorra de
la meva parròquia. Con-
traprogramar la 2a part
del Barça, és tan surrealis-
ta com algunes propostes,
he, he, he.

CARLES PEREA Reunió de
poble 3/4 a Santa Coloma
by Demòcrates per Andor -
ra + Cd’i. Ha quedat clar
que no cal desprestigiar
ningú per a fer política. Al-
guns partits n’haurien d’a-
prendre en el moment de
presentar el seu programa!

MARC PONS J. R. Marina
(candidat de PS, Junts) “...
Entrarem al Consell Gene-
ral trencant finestres i por-
tes...” #OLETU #EG2015 

DELFÍ ROCA Els debats es
preparen en funció de
amb qui es debatrà. Avui
DA no respecta el que es
va acordar i per escrit. No
s’hi pot confiar  #EG2015

GUILLEM CASAL Pintat
reclama tant la política
dels 80 i el funcionament
del Consell General que es
deu presentar per síndic
@Liberals Andorra
#EG2015

ALFONS MIRALLES Dis-
curs agressiu del candidat
de PS a entrevista @rtvan-
dorra contra SDP insi-
nuant mentides. El PS
també ha votat moltes lleis
amb DA. #EG2015

SERAFÍ #EG2015 van 3
mitjans de comunicació
als quals candidats els fan
la ‘pua’ en algun debat
@Ninguesperfecte
@SER_Andorra i avui
@rtvandorra
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SDP

“En aquesta sala fa un fred que

pela, intentaré ser ràpid.” Va ser l’i-

nici del parlament de Víctor Naudi

en la reunió massanenca a la Clo-

seta, corroborant el que tots els

assistents estaven patint.

CONGELATS 

A LA MASSANA

PS

Els candidats del PS a la capital

preveien reunir-se ahir amb mem-

bres del sindicat del comú. La ne-

vada els va deixar sense interlocu-

tors perquè van haver-se de

dedicar a retirar neu dels carrers.

CANDIDATS SENSE

AUDITORI

PATÉ DE
CAMPANYA

Ferran 

Costa
Número 4 llista nacional Liberals

“Cal formar els
estudiants i el
talent, i retenir-lo
al país”

Josep 

Pintat
Cap de llista de Liberals

“Apostem per
situar Andorra
en la cartografia
aèria”
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