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egon dia de
c a m p a n y a,
segon acte
que em toca
seguir. Di-
lluns de Car-

naval. Encamp. Dos quarts de
quatre de la tarda. Mitja hora
després del que estava previst,
arrenca l’Óssa. Els candidats na-
cionals d’SDP, que havien anun-
ciat que es passarien avui per
aquí a fer campanya, encara no
han arribat. M’il·lusiona la idea
perquè m’ajuda a anar perfilant
el meu vot de cara a l’1-M: uns
paios que no es deixen entabanar
per l’horari fictici del Carnaval
d’Encamp i arriben més tard que
els de la comissió de festes no-
més poden ser bons gestors a qui
no agrada perdre el temps. Llàsti-
ma que el retard esdevingui in-
compareixença tres quarts d’ho-
ra després. El meu vot torna a ser
blanc. Amb lo maco que hauria
estat votar SDP...

Rita Sirkia, la número 1 d’En-
camp, arriba minuts tard però arri-
ba. Ella sí que val! Llàstima que no
batalli gaire la causa: tan bon punt
arriba es refugia en un discret se-
gon pla i, al llarg de l’espectacle, la
veig mantenir tres converses.
Campanya? Qui diu campanya?

Mentrestant, els de l’Óssa van
fent, repartint entre les víctimes
habituals: funcionaris, PS, Martí...
D’SDP, però, res. Si l’Óssa és el Po-
lònia d’Encamp i si qui no surt al
Polònia no és ningú, doncs vosal-
tres mateixos...

Els candidats nacionals no apa-
reixen però jo encara no sé que no
apareixeran. I vist que des del Dia-
ri l’absència no em servirà d’excu-

sa em poso a buscar-los desespe-
radament. Primer sol. Després de-
mano ajuda al Xavi, el fotògraf, pe-
rò no ens en sortim. Decideixo
recórrer, desesperat, a l’ajut del
públic. Després de la segona res-
posta intueixo que el recompte
donarà de si i anoto les respostes.
Si el CRES, tot ell tan seriós, s’atre-
veix a publicar enquestes que el
70% no respon, jo no seré menys.
Transformo, doncs, la recerca en
enquesta. Mostra no representati-
va de 10 persones. Marge d’error
del 99%. Pregunta: “Ha vist els
d’SDP?”. Respostes. “SD què?”,
40%; “Qui?”, 30%; “No, no, yo de eso
no”, 10%; “Y esos quién son?, 10%;
“Aquests que són els del Bartu-
meu?”, 10%.

Mentrestant, els de la comissió
criden els candidats d’Encamp i la
Rita, com la resta, esclafa un ou a
un pagesot. Aprofito el seu mo-
ment de popularitat per refer l’en-
questa. Però res, la tendència es
manté: SD què?

KO PER INCOMPAREIXENÇA Ningú no se’n recorda d’SDP al ball de l’Óssa:
ni el públic ni el guió de l’espectacle ni els mateixos candidats nacionals 
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LA CAMPANYA COMENÇA
AMB MOLTA INTENSITAT:
SIRKIA MANTÉ TRES BREUS
CONVERSES EN UNA HORA 

XAVIER PUJOLRita Sirkia, rescatada de l’anonimat pels membres de la comissió d’Encamp.
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LIBERALS I DA

El candidat liberal per Sant Julià,
Josep Majoral, i la demòcrata per
Ordino, Meritxell Mateu, van esco-
llir ahir dues explotacions per par-
lar de la política agrícola i rama-
dera que proposen.

VISITES AGRÍCOLES 
I RAMADERES

DA

El cap de llista demòcrata, Toni
Martí, va aprofitar que els candi-
dats de la territorial massanenca
havien de fer declaracions a la
premsa i que a la vora hi havia un
bar per fer un cafè ahir al matí.  

UN CAFÈ MATINAL 
A LA MASSANA

PATÉ DE 
CAMPANYA

Jordi 

Gallardo
Número 2 llista nacional Liberals

“Ser immobilistes
o imprudents,
preferim ser el
primer”

Pere  

López
Candidat a cap de Govern Junts

“No volem deixar
ningú al marge
de les eleccions,
pugui o no votar”
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1. Pintat afirma que els
liberals “mai” han proposat la
supressió de l’IRPF.

2. Naudi centrarà el discurs
en la solidaritat.

3. Campanya decisiva.

ALFONS MIRALLES Escol-
tant les notícies de la cam-
panya #EG2015 sembla
que alguns pensen que
concorren a unes elec-
cions comunals, aquestes
són d’aquí a 10 mesos.

ESTEVE LÓPEZ Mai hi ha-
via hagut un ‘14’ amb tant
protagonisme mediàtic.
Què deuen pensar els ‘2’
de les llistes? Què deuen
pensar els ciutadans sobre
qui, veritablement, mana
en aquest projecte polític?
L’1 o el 14? 

ALEIX VARELA Confondre
resposabilitat amb nervio-
sisme, és com alguns par-
lar de transparència.
#EG2015 cap executiu ha
donat mai tantes explica-
cions com DA.

CARLES NAUDI Curiós
com en campanya electo-
ral DA s’apropia de les ini-
ciatives del comú de la
Massana com és l’edifici
comunal Els Arcs.
#EG2015 #lamassana.

CARLES PEREA Ja tenim
els programes a les bús-
ties. N’hi ha que dediquen
1 punt (i mal argumentat)
a Santa Coloma. D’altres,
han dedicat tot un progra-
ma a Santa Coloma! Tot
s’ha de dir: enhorabona,
Rosa Ferrer!

XAVI BONELL #EG2015
Amb el ball de famílies i
noms entre els partits,
aquest cop els encampa-
dans haurem de mirar
més que mai els progra-
mes.

THAÏS ZAPATA Els candi-
dats, a les xarxes socials,
han activat el ‘modo
spam’ #EG2015.
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