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etè dia de
c a m p a n y a.
D’entre tots
els actes que
ofereix l’a-
genda del

dia, trio una visita dels liberals
als comerços de la part alta d’Es-
caldes. Ja us avanço que encara
ara me’n penedeixo. Arribo a la
plaça de l’església i em trobo la
comitiva discutint sobre si els
mossens voten o no voten. [Es-
pai per a la reflexió dels lectors]
De moment tot va malament...

Cobrim l’acte la tele i jo. Els de
la tele agafen declaracions. Ru-
bia critica que a l’arxifamosa
part alta d’Escaldes se la cone-
gui com a part alta d’Escaldes.
Argument? “A tot arreu del món,
el lloc on hi ha l’església és el
centre del poble.” De cop i volta
entenc perquè els liberals no
han fet llista a Canillo...

Vint minuts després de fer-la
petar a la plaça de l’església ens

activem i fem via cap a la plaça
Coprínceps. Entremig, cap atura-
da. A la plaça, una altra declara-
ció a la tele. Hi va un candidat na-
cional. Parla de política comunal.
[nou espai: inspirem... expirem...]

La resta del grup discuteix de la
pose amb què han de figurar
mentre la tele grava, de si haurien
d’anar més cap al carrer per no
sortir tant a la plaça... Ara, d’en-
trar a botigues a demanar el vot o
a explicar el projecte, de fer cam-
panya, vaja, res de res. El càmera
els recorda que en principi l’acte
era una visita a comerços. Es mi-
ren i decideixen anar a veure una
botiguera amiga (serà l’únic co-
merç que visitaran). Fet. Ja han

sortit a la tele. La tele marxa. Ells
es queden com gallines sense
cap. La França Riberaygua llança
una idea revolucionària: proposa
mantenir l’acte encara que la tele
ja hagi marxat. Resposta ambi-
gua. Psíííí... Pseeee... Les priori-
tats, però, són unes altres: es
posen a discutir de cotxes d’auto-
modelisme i, després, quan pas-
sem davant del CAEE, decideixen
entrar per fer una ullada a les ma-
quetes del romànic. No m’ho
crec. Estic a punt de tallar-me el
cap jo també quan em diuen si
vull una declaració...

L’acte va a la deriva. Penso que
aquesta campanya només la po-
den salvar amb un cop d’efecte
sonat i, de sobte, veient el segon
suplent de la territorial d’Escal-
des, recordant la seva presència a
molts dels actes de campanya,
veient les ganes que té, ho entenc
tot: han fitxat el Pequeño Nicolás
andorrà. I ell els salvarà. Atents
tots: ha nascut el Petit Liberal!   

A LA DERIVA Una visita a comerciants en què no es visiten comerciants, un
candidat nacional parlant de política comunal. De moment tot va malament 
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QUAN LA TELE MARXA, ELS
CANDIDATS SEMBLEN
GALLINES SENSE CAP: NO
SABEN MASSA BÉ QUÈ FER  

XAVIER PUJOLCarlos Sasplugas, el Petit Liberal, dominant l’escena (mirant a càmera i envoltat dels líders del partit) durant una enganxada de cartells.

SOS Petit Liberal!
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Jordi Alcobé va tirar de Power
Point per fer el discurs als joves
de Canillo... fins que el projector
es va espatllar. L’aparició d’un tèc-
nic i deu minuts d’operacions van
salvar la situació.

EL PROJECTOR FA LA
GUITZA AL CANDIDAT

SDP

El número 2 de la llista encampa-
dana d’SDP, Alain Mateu, va pas-
sar al costat de l’hostal Calones
tot just quan arribaven Toni Martí,
Rosa Ferrer i Jordi Cinca. Va salu-
dar però no es va quedar a dinar.

GAIREBÉ INFILTRAT AL
DINAR AL CALONES 1. Pintat, segona espantada

2. El PS es queda sol
preveient més deute i més
funcionaris

3. Una bustiada polèmica a
Ordino

PATÉ DE
CAMPANYA

Jordi 

Gallardo
Número 2 Liberals d’Andorra

“A Toni Martí no
li agrada el diàleg
i decideix sense
escoltar la gent”

ELODIA GIRALT 15 dies
de campanya i un govern
en funcions. Els sous co-
brats també són en fun-
cions? #EG2015

ALFONS MIRALLES Quan
la promesa electoral va lli-
gada a la meteo i la neu, és
com si et jugues les elec-
cions a la ruleta. La banca
sempre guanya.  #EG2015

FRANCESC CAMP Alcobé
explicant als joves de Ca-
nillo els cicles econòmics
d’Andorra dels darrers 400
anys. Cal recordar d’on ve-
nim per entendre on vo-
lem anar #EG2015

DELFÍ ROCA Fa 5 dies que
es vota i ara es reben les
professions de fe a la capi-
tal. Ara. Un altre fracàs del
Govern. I demanen més
confiança? #EG2015

ALBERT GOMÀ SALA En-
cara que cal donar flexibi-
litat a les empreses, crec q
l’acomiadament lliure s’ha
d’acabar i l’assetjament la-
boral s’ha de perseguir
#EG2015

ERIC JOVER L’alternativa a
SJL es construeix, vot a vot
sense escarafalls, tenint el
programa més sòlid i el
candidat més solvent. ÉS
POSSIBLE! #EG2015

JOSEP MISSÉ CORTINA
Missió econòmica a Por-
tugal va ser un tot un èxit,
seguirem organitzant mis-
sions econòmiques exte-
riors #actua #EG2015
http://ow.ly/JnVhd 

JORDI ALTIMIR @Libe-
rals d’Andorra i si feu pri-
mer un estudi de sentit
comú? Deixeu de pensar
en obres faraòniques i so-
lucioneu primer les neces-
sitats!#EG2015

Dissabte, 21 /02/ 2015
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Cartes
Número 2 llista Andorra la Vella

“La base i el
Govern s’han de
trobar. No creiem
en el dirigisme”
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