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Si l’encerto, l’endevino
Els candidats que es presenten en pobles on no viuen són, paradoxalment, els que menys campanya fan
LAURA JUANOLA / Girona

J Els

candidats que es postulen com a
alcaldables en pobles on no viuen afronten la campanya amb una doble dificultat:
posar-se al dia de la realitat d’uns mu-

Sergio Sànchez-Camacho,
nebot de la dirigent del
PP, Alícia Sànchez-Camacho, veí de Blanes i cap
de llista del partit d’Aznar
a Sils, no sap si hi ha banderoles seves al poble on
es presenta. Divendres a
les dotze de la nit, quan
la majoria de candidats
penjaven el primer cartell,
ell era a Girona amb la
gent del partit. Des que
el van nomenar alcaldable,
fa prop d’un mes, fins ara
diu que ha anat a Sils moltes vegades. Si se li pregunta exactament quantes
respon que tres o quatre.
Si se li demana què pensa
de Sils, replica que és un
poble «molt maco però
una mica tancat». Segons
ell, els problemes de Sils
són menors i tots es poden

nicipis, que en molts casos, gairebé no
coneixen i, alhora, presentar-se a l’electorat. Això, els que realment s’hi dediquen, perquè molts dels candidats «fantasmes» ni tan sols han començat la cam-

panya. Els cassos de Sergio Sánchez-Camacho, candidat del PP a Sils i de David
Tordera, candidat del PP a Tordera, són
un bon exemple d’aquesta situació. El
primer, ha trepitjat Sils tres o quatre

solucionar fàcilment. Un dels aspectes que més li
preocupa és la carretera de «Santa
Paloma» (sic), en
referència a la carretera de Santa
Coloma.
El candidat del
PP de Sils encara
no ha començat a
fer campanya. Dilluns s’estrenarà
oficialment com a
cap de llista fent
una passejada
amb la seva tieta
Alícia
SànDavid Tordera, candidat del PP a Tordera, fent campanya en un bar ahir. / L.J.
chez-Camacho.
Un altre dels
nebots de la diputada és PP a Todera. L’única vin- d’això, el candidat acosDavid Tordera, també veí culació entre el candidat tuma a anar, com molta
de Blanes, i que es pre- i Tordera és que compar- gent de Blanes, al mercat
senta com a alcaldable del teixen cognom. A part de Tordera els diumenges.

vegades des que el van nomenar cap
de llista. El segon, ahir repartia propaganda electoral en un poble que amb
prou feines coneix i en el qual intenta
fer una immersió accelerada.

A Tordera no hi
ha encara cap
banderola, pancarta o cartell del
PP. L’alcaldable,
de 26 anys, diu
que està nerviós.
Més que res perquè té tota la feina
per fer. Fins ara,
ha intentat fer una
autèntica immersió accelerada en
la població on es
presenta i on no
es podrà votar.
Ahir va començar, ajudat per alguns militants, a
fer campanya a la
població. Ell mateix anava pels carrers i
pels bars presentant-se a
la gent i distribuint un
opuscle propagandístic.

Curiosament, el text inclou moltes més referències a la feina realitzada
pel govern estatal, salutació del ministre i president
del PP a Catalunya Josep
Piqué, inclosa, que no pas
propostes adreçades als
torderencs, tot i que també
n’hi ha.
David Tordera reconeix
que és un candidat novell
i que, malgrat les dificultats, treballa per obtenir
representació. Ara mateix,
està confeccionant el programa electoral.
L’altre cara de la moneda és la del candidat socialista a Vilaür, l’editor
gironí Joaquim Curbet.
Mentre tots els alcaldables
mantenen el mòbil encès
les vint-i-quatre hores, ell
ahir estava il·localitzable.

