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INGRID GÓMEZLAN
DERO Un casino al centre
i una sucursal al Pas i l’al-
tra a ‘Sanju!’ Fem-ne set i
tots contents ;-) #EG2015

NIL RUIZ L’‘L’ de Liberals
d’Andorra em recorda les
autoescoles. #novell  

LOURDES LOPEZ Per què
quan parlen els candidats
SDP de temps passats les
coses bones les va fer el
Govern Bartumeu i les do-
lentes el PS? #EG2015

VANESA ARROYO De cara
als votants, seria interes-
sant veure debats amb els
integrants de les llistes na-
cionals. #EG2015

ALFONS MIRALLES 4 dies
de campanya i alguns dels
partits han fet més ‘tuits’
que en els darrers 4 anys.
#EG2015 

Dijous, 19/02/2015

�REUNIONS DE POBLE DE DA
Demòcrates fa reunió de poble
al Complex esportiu del Pas
(20.30) i al Prat del Roure d’Es-
caldes (22.00).

�TROBADES VEÏNALS D’LD’A
Liberals de la Massana es reu-
neix amb veïns del Cap del Car -
rer (19.00) i de Sant Antoni
(20.00). I fa una festa jove a
Encamp (21.30).

�REUNIÓ D’SDP LAUREDIÀ
L’auditori Rocafort acull la reu-
nió pública d’SDP de Sant Julià
de Lòria (21.30).

�EL PS DE LA MASSANA VISITA
LA LLAR DE JUBILATS
Els socialdemòcrates es troben
amb els padrins a les 17.00.
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<<>> la campanya 1-M 

ANacionalA15

inquè dia de
c a m p a n y a.
Això es posa
interessant.
Avui, ni reu-
nions de bar -

ri, ni declaracions a peu dret ni
caspes diverses. Avui els de cal
PS m’accepten d’infiltrat en un
porta a porta. Ep, paraules ma-
jors aquestes: porta a porta, l’es-
sència de la política andorrana.
Nervis i tot. Em disfresso de can-
didat i comencem. Som al cen-
tre d’Encamp i el desplegament
és espectacular: set persones en
total, entre les quals Pere López i
David Rios. Jo no ens obria la
porta ni en broma!

Però ens l’obren. I anem fent. I
de seguida baixa el suflé: força
depriment això del porta a por-
ta. Està tan fotuda la cosa que
més que un acte de campanya la
cosa deriva en una mena de psi-
coteràpia col·lectiva on tots
(electors i candidats) acaben

capcots dient que “sí, sí”, que “ja,
ja”. De despertar, no despertem
gaire. Tot va com a càmera lenta. 

A la primera casa ens hi pas-
sem més de vint minuts. En tres
quarts d’hora tan sols aconsegui-
rem veure set electors. Trec la
calculadora: a aquest ritme es ne-
cessiten 360 hores per veure tots
els votants d’Encamp o, el que és
el mateix, quinze dies sense dor-
mir ni dinar. No dóna. Pregunto
al David Rios si està en forma. Em
respon que sí. Li farà falta...

La productivitat és baixa, no es
pot negar. La part positiva és que
els àmbits de millora són clara-
ment identificables.

Àmbit número 1: es poden li-

mitar els minuts inicials parlant
de gossos i gats per trencar el gel.
Àmbit número 2: a l’hora de pen-
tinar un edifici caldria evitar
aquesta tendència reiterada dels
socialdemòcrates pel bennyhillis-
me que els fa anar primer al
quart, després al primer i per úl-
tim un altre cop al quart. El dia
que decideixin anar de dalt a baix
guanyaran les eleccions.

Àmbit número 3: en un porta a
porta s’ha d’anar de cara a barra-
ca. Res de grans circumloquis ni
silencis eterns. Explicacions cla-
res i concretes. En això, però, al-
guns, com el David Rios, ja tenen
el màster fet. Hi ha un moment
que dues electores novelles, que
s’estrenen aquestes eleccions, li
comenten que votaran a la Batllia
i que no saben massa bé com va.
Rios els respon que és molt sen-
zill, que han d’agafar la papereta
del PS, posar-la al sobre i votar.
Sembla que sigui una broma. Pe-
rò no riu ningú...

PORTA A PORTA Avui m’estreno en l’acte estrella de la política andorrana.
Hi vaig emocionat però de seguida m’adono que serà dia de psicoteràpia

C

RIOS RECORDA QUE VOTAR
ÉS MOLT FÀCIL: TAN SOLS
CAL OMPLIR EL SOBRE
AMB LA PAPERETA DEL PS

XAVIER PUJOLDesembarcament de candidats a casa d’una família del centre d’Encamp.

‘Sociates’ a domicili
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1. “Al final DA no ens ha
volgut al seu paradís”

2. DA assegura que no hi
haurà més impostos.

3. “Hi ha sentiment de
desengany amb Toni Martí”.

EL + COMENTAT
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SDP

Sentimental es va mostrar anit el
cap de llista ordinenc d’SDP en
parlar de l’Andorra que trobaran
els joves. Felip Gallardo es va
emocionar i va haver de fer un si-
lenci per continuar la intervenció.

L’EMOCIÓ DE 
FELIP GALLARDO

LIBERALS

El candidat liberal per Escaldes
Jordi Rubia va tenir un lapsus du-
rant l’estrena com a orador. Parla-
va d’esports per als joves per
“combatre el senderisme”. No vol-
dria dir sedentarisme?

EL SENDERISME 
DEL JOVENT I RUBIA

PATÉ DE 
CAMPANYA

Josep

Pubill
Número 6 llista nacional Ld’A

“Ho tenim difícil
a Escaldes perquè
l’ombra de Martí
és allargada”

Jaume     

Bartumeu
Número 14 llista nacional SDP

“Em preocupa
que s’expliquen
sopars de duro 
[sobre la UE]”
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