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La campanya electoral, en 10
sortides de to
Recull de les millors anècdotes del període electoral, algunes de divertides, altres
de mal gust
Albiol vol continuar «netejant Badalona»
(http://www.naciodigital.cat/noticia/86975/albiol/vol/continuar/netejant/badalona)
Dies enrere, Albiol va fer la posada de llarg de la seva candidatura i va explicar que si tornava a
governar seguiria "netejant Badalona de tot allò que no agrada i que genera problemes amb la
resta de veïns". També ho va plasmar en els cartells electorals de la ciutat.

Muntatge del cartell del PP de Badalona

La cap de llista de PxC a Argentona queda en evidència en un test sobre el seu poble
(http://www.naciodigital.cat/noticia/87187/cap/llista/pxc/argentona/queda/evidencia/test/sob
re/seu/poble)
Ràdio Argentona va entrevistar Míriam Esteve Abril, la cap de llista de Plataforma per Catalunya a
Argentona, en el marc de les eleccions municipals, i va quedar en evidència quan no va saber
molts detalls del poble.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Ncv3DrZJQ5g
David Fernàndez, «a Bustos»: «Entrega les armes i rendeix-te»
(http://www.naciodigital.cat/noticia/87580/david/fernandez/bustos/entrega/armes/rendeix-te)
El diputat de la CUP, David Fernàndez, va enregistrar un vídeo de suport a la Crida per Sabadell
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en el qual es pot veure una conversa simulada en què Fernàndez truca a "Paco" i demana pel seu
germà "Manuel". Un cop "agafa" el telèfon li comunica que no hi ha res a fer per què la Crida "té
totes les posicions preses", li recomana que marxi i que el millor que pot fer és "entregar les
armes i rendir-se".
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=BzP_It2Uy00
Simpatitzats del PP i de Barcelona en Comú arriben a les mans
(http://www.naciodigital.cat/noticia/87406/simpatitzats/pp/barcelona/comu/arriben/mans)
Un simpatitzant de Barcelona en Comú i un altre del PPC es van engaxar al barri del Carmel de
Barcelona, segons es pot veure en un vídeo difós pels populars. Les imatges mostren com un
home amb fulls informatius de Barcelona en Comú n'amenaça un altre, del PPC, reiterades
vegades.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=mb9MAzFv0ls
El dia que Ada Colau va rebentar un míting dels seus actuals socis
(http://www.naciodigital.cat/noticia/87079/dia/ada/colau/va/rebentar/miting/dels/seus/actual
s/socis%E2%80%8B)
Ada Colau, candidata de Barcelona en Comú (coalició que incorpora ICV) a l'Ajuntament de
Barcelona, va irrompre en un míting d'ICV en la campanya electoral del maig de 2007. El vídeo
s'ha recuperat aquests dies, en el marc de la campanya electoral.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=MS1KACzjYA0
El PP de les Illes Balears fa servir les fotos d'un web contra les hemorroides per al
programa electoral
(http://www.naciodigital.cat/noticia/87240/pp/illes/balears/fa/servir/fotos/web/contra/hemorr
oides/al/programa/electoral)
El programa electoral del PP de les Illes Balears fa servir les mateixes fotografies que un web en
anglès que dóna consells contra les hemorroides.

Fotomuntatge amb les dues imatges. Foto: Nació Digital

"El convidat del candidat", el vídeo d'Àlex Sastre, l'alcaldable de CIU a Granollers
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/22108/alex/sastre/al/descobert)
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Com és l'Àlex Sastre quan no fa política ni fa de professor? Qui s'amaga rere el jove que es
presentarà com a cap de llista per CiU a Granollers en les properes eleccions municipals? Per tal
d'explicar-ho, l'equip de comunicació de CiU a la ciutat ha tingut la bona pensada de fer-ho amb
un programa especial d'"El Convidat"
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=P6bziWOhPps
La candidata del PP a Centelles promet que la primera hora de la zona blava d'aparcament
serà gratuïta (actualment no existeix)
(http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/46222/qui/melanie/casique/candidata/pp/centelle
s)
Lapsus de Melanie Casique sobre la zona blava dels carrers de Centelles, ja que actualment la
població d'Osona no gaudeix d'aquest servei municipal.
L'alcaldable d'ERC a Valls es converteix en superheroi en el vídeo de campanya
(http://www.naciodigital.cat/noticia/87551/alcaldable/erc/valls/es/converteix/superheroi/video/camp
anya)
El cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a Valls, Jordi Cartanyà, es disfressa de
superheroi en el vídeo central de la campanya dels republicans a la capital de la comarca de l'Alt
Camp.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=t0N7KvFF1-g
«Si no vols l'estelada, vota Jaume Gelada»
(http://www.naciodigital.cat/noticia/87067/pp/cardedeu/si/no/vols/estelada/vota/jaume/gelad
a)
Jaime Gelada, candidat del PP a Cardedeu, torna a ser protagonista. Pocs dies després d'enviar
a través de twitter els independentistes "a l'exili", ara és notícia pel seu particular eslògan
electoral, tal com es pot veure als cartells de la seva candidatura: "Si no quieres la estelada,
Jaume Gelada".

Part del cartell electoral del PP de Cardedeu.
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Una veïna del Vallès denuncia PxC per posar-la a la llista d'Olot sense permís
(http://www.naciodigital.cat/noticia/87558/veina/valles/denuncia/pxc/posarla/llista/olot/sense/permis)
La número 19 de la llista de Plataforma per Catalunya a Olot, Georgina Pahul Veguillas, ha
denunciat al partit per haver-la posat a la candidatura sense el seu consentiment. Segons ha
explicat la pròpia afectada a "RAC1", es va assebentar gràcies a NacióLaGarrotxa
(http://www.naciodigital.cat/lagarrotxa/) , l'edició territorial de Nació Digital a la Garrotxa, que
apareixia a la llista.
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