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NATÀLIA GALLEGO
#EG2015 Dia important
per #Andorra avui, amb
ganes ja de veure l’escruti-
ni!!

ISMAEL FLORENTIN No
sé per què us trenqueu el
cap si surti qui surti mai hi
haurá oposició, a Andorra
tots són amics, dictadura
encoberta #EG2015

JORDI CERDAN #EG2015
Dret a vot exercit. Tot i que
lamento que cap partit
polític porti al programa la
conquesta espacial i el
viatge a Mart...

GUILLEM VALDÉS En un
país petit, votem per ideo-
logia o per proximitat amb
els candidats? Estan els
partits a l’altura d’un Estat
de dret modern? #EG2015

DAVID BARÓ Una bona
anècdota: un elector de
gairebé 100 anys, en plena
forma, assegura que vota
perquè es faci el millor 
pel país. Felicitats!
#EG2015

TONI CAPELLA Demà s’a-
caba el Twitter per a molts
que el van descobrir ara fa
15 dies. #EG2015

DIANA PÉREZ Vist “l’èxit”
de participació #eg2015 i
en espera del recompte de
vots blancs i nuls, no cele-
braria gaire cosa avui.

JOSÉ LUIS TRABAL Et do-
nen una hora de pàrquing
gratis i pica-pica. Això sí,
fas algo de cua #EG2015
#votar a #Andorra I molts
polítics a la porta.

FRANCESC CAMP Un terç
dels electors no han votat,
en participació ens co-
mencem a assemblar als
països del nostre entorn
#EG2015
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ia D, festa de
la democrà-
cia! (excepte
per als més
de 5.000 que
ja van votar a

la Batllia, els prop de 5.000 que
no votaran i els 45.000 que no
poden votar). Està bé, tornem-
hi. Dia D, berenar-d’aniversari-
que-cau-en-mig-de-vacances-i-
no-ve-ningú-de-la-democràcia!
Torno a Canillo, el lloc on vaig
començar a seguir aquesta cam-
panya ara fa quinze dies acom-
panyant els liberals en la seva
primera enganxada de cartells
(per cert, algú sap si han millorat
allò de l’L amb dos dits?). Hi tor-
no perquè voto a Canillo. I hi tor-
no (després d’algun dilema) de-
cidit a votar.

D’entrada, no entenc massa bé
per què m’he de desplaçar per
anar a votar. Som tan pocs i està
tan clar el resultat, que el sistema
papereta-sobre-cabina-urna em

sembla poc àgil. Ho podríem re-
soldre de manera més eficient. Jo
faria circular el cotxe-altaveu per
tota la parròquia amb un “Aten-
ció, atenció! Algú massa en contra
que passin els de DA? Que parli
ara o que calli per sempre.” I lles-
tos. Però res...

És el primer cop que voto a Ca-
nillo i quan entro a la sala ho faig
amb la sensació d’haver-me colat
en una reunió del consell de co-
mú. Es vota a la sala del consell,
darrere la taula hi seu el consell
en ple... Que sí, que passa a totes
les parròquies, però entre que
aquí són més i que al consell no hi
ha oposició, l’estampa és de iuiu
democràtic, d’eleccions on la

principal garantia democràtica és
la confiança cega en les bones
persones. I és que Canillo is diffe-
rent. No arribem al nivell de Lau-
rèdia, però Déu n’hi do. Tenim
institucions paral·leles com ara
l’autoanomenat consell de savis,
tenim quatre urnes de recanvi...
Per cert, no m’ha acabat de que-
dar clar per què hi ha tantes urnes
a la reserva: si és per si es tren-
quen les altres o per si al final re-
sulta que es desperten de cop tots
els zombis que té el comú inscrits
al cens inflat de la parròquia i vé-
nen tots a votar de cop.

Passat l’ensurt inicial, entro i em
tanco a la cabina. Em miro totes
les paperetes (hòstia, a la nacional
hi ha quatre llistes!). De cop n’hi
ha dues, però, que capten la meva
atenció. Amb el vot blanc (i amb el
vot blau) fa anys que ens conei-
xem. I són taaant seductors. Tan-
co els sobres, camino fins a la me-
sa, saludo i voto. Feina feta! A les
urnes i al Diari. Un plaer!

DIA D MOLT POC D Voto per primer cop a Canillo amb la sensació d’haver-
me colat en una reunió d’un consell sense oposició i sentint ‘iuiu’ democràtic
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A CANILLO HI HA QUATRE

URNES DE RECANVI: SERAN

PER ALS ZOMBIS QUE

INFLEN EL CENS FICTICI?

FERNANDO GALINDO

Vot en blau
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ENCAMP

El Raonador del Ciutadà, Josep Ro-

dríguez, va coincidir ahir al col·legi

electoral d’Encamp amb un jove

que havia votat per primera vega-

da i es va interessar pel seu vot

preguntant-li: “Has votat bé?”

INTERÈS PER SI EL

VOT ERA CORRECTE

CANILLO

El tercer suplent de Demòcrates

per Andorra a Canillo, Guillem Ca-

sal, va acudir a votar acompanyat

del pare i l’avi. Van coincidir així

tres generacions de polítics davant

de les urnes.

TRES GENERACIONS

DE POLÍTICS JUNTS 1. Eleccions marcades per la
batalla a les valls del nord.

2. Cinc mitjans catalans
seguiran la jornada al
Principat.

3. El partit es juga avui.

PATÉ DE
CAMPANYA

Josep 

Pintat
Candidat a cap de Govern Ld’A

“Un vot pot
canviar un país.
És el sistema
electoral”

Víctor 

Iriarte
Candidat d’Ordino del PS

“Tristament per
al país 17 vots els
donen la majoria
absoluta”
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