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VÍDEO Un dia en la campanya dels
«tres presidents» de JxCat
NacióDigital segueix la caravana de la candidatura liderada per Jordi Sànchez
durant el míting final a Tarragona
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=WDo2svCf3Uo
Una campanya electoral és, des del punt de vista periodístic, una successió de rutines: acte
matinal -i sectorial- del candidat o candidata, trobada al punt des del qual surt l'autobús fins al
míting de tarda, intervencions de les principals figures de cada partit, cròniques amb certa urgència
i tornada a casa. Per als polítics és exactament el mateix, però amb un factor diferencial: l'atenció
personalitzada als ciutadans en els actes de carrer i el contacte amb els assistents als mítings
més o menys multitudinaris.
Martí Urgell, encarregat de gravar en vídeo les entrevistes de NacióDigital, es va sumar a la
comitiva de campanya de Junts per Catalunya (JxCat) durant la tarda de dimecres, aprofitant el
míting final a Tarragona. L'autobús surt del carrer Còrsega, cantonada Pau Claris, a les sis de la
tarda. Travessa l'autopista del Garraf i, al cap d'una hora i mitja, arriba la Rambla de la capital
tarragonina, on hi ha el Teatre Metropol. Els periodistes aterren a la porta del lloc del míting en el
mateix moment que el president de la Generalitat, Quim Torra, que baixa somrient del vehicle.
A dins, uns militants de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) pengen una estelada de
grans dimensions des de l'última planta del Metropol, que es va omplint progressivament. El
míting és llarg: parlen una desena d'oradors, inclòs el duet de showmans Jaume Alonso-CuevillasHèctor López Bofill. La cosa es comença a posar seriosa quan puja Artur Mas a l'escenari
(https://www.naciodigital.cat/noticia/178321/mas/reivindica/jxcat/formacio/se/jugat/ultims/anys) ,
on fa de teloner de Torra
(https://www.naciodigital.cat/noticia/178327/torra/reclama/confianca/fer/efectiva/republica) , i
acaba de guanyar transcendència quan intervé Carles Puigdemont des de Bèlgica
(https://www.naciodigital.cat/noticia/178328/puigdemont/apella/indecisos/situa/jxcat/millor/paperet
a/1-o) .
Una hora i mitja d'acte polític destinat a satisfer els assistents -convençuts- i a enviar missatges als
indecisos que segueixen la campanya a través dels mitjans. La rutina per tornar és la mateixa
de sempre: sopar ràpid, trajecte cap a Barcelona i parades selectives per als cinc periodistes que
hi ha a l'autobús un cop a la ciutat. Ha estat una nit de debat a TV3 i tots els focus eren al plató,
però a Tarragona s'hi seguia coent l'esperit de campanya.
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