VOT EXTERIOR: CRONICA D'UN DESASTRE ANUNCIAT
EN UN MOMENT EN QUE LES ESTADISTIQUES OFICIALS MOSTREN QUE L’EMIGRACIO DELS
CATALANS TORNA A AUGMENTAR
Impedir el vot exterior no és un desgavell. És una estratègia. Repeteixo, impedir, dificultar,
perdre el vot exterior és una estratègia estudiada i quantificada.
Lluís Llach a Twitter

Tal i com des de la FIEC havíem anticipat en totes les nostres intervencions públiques la participació del vot
exterior en les eleccions del 14 de febrer (un cop confirmada aquesta data) serà molt fluixa i, sobre tot, molt
inferior al 12% enregistrat a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017.
UNA VERGONYA DEMOCRATICA QUE ES REPETEIX
Únicament 15.852 electors (dels 255.087 inscrits al CERA) han aconseguit sol·licitar el vot (‘rogar el voto’)
és a dir un 6,2% del total. Es un 60% menys que a 2017. Pel que fa al vot per residents temporals ERTA
(Españoles Residentes Temporalment Ausentes) únicament 355 persones l'han pogut sol·licitar (van ser 2.663
a 2017).
Els països on s'ha acceptat més sol·licituds de vot dels inscrits al CERA (Cens Electoral de Residents Absents)
a Europa són: Alemanya (2.882), França (2.880), Suïssa (1.849), Regne Unit (1.784), Andorra (1.466), Bèlgica
(696) i Països Baixos (639). Al continent americà és un autèntic desastre: USA (886), Argentina (187), Canadà
(118), Mèxic (112), Xile (88), Perú (40), Brasil (35), Colòmbia (31), Equador (27), Panamà (20), etc.
A les causes estructurals habituals per impedir el vot exterior, l’article 75 de la LOREG (Llei orgànica (Llei
orgànica de règim electoral general), si han afegit enguany les dificultats per la situació de pandèmia arreu
del món que han creat dificultats suplementàries en la distribució per correu de la documentació electoral
atès que malgrat l’evident millora en les facilitats telemàtiques de vot per part de l’INE (Instituto Nacional de
Estadística) espanyol, la gran majoria de l’electorat exterior continua utilitzant els mètodes tradicionals de
sol·licitud de vot per correu i de gestions presencials. A això s’hi ha afegit la desastrosa gestió per part del
TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) de la confirmació de la data electoral a la que s’hi va sumar
el mateix INE tancant les pàgines que permetien la gestió telemàtica del vot durant 4 dies al creure que
l’ajornament de les eleccions era un fet confirmat.
Tots aquest factors estructurals i conjunturals han portat a aquesta situació que no pot ser qualificada com
altra cosa que una autèntica vergonya democràtica.
El que és clarament detectable arreu del món és que el termini de 54 dies des de la signatura del decret de
convocatòria d’eleccions fins a la celebració dels comicis és manifestament curt i no permet la tramesa de la
documentació de manera raonable. A això cal afegir que els acords entre Correus espanyol i els correus de la
majoria de països no funcionen i la documentació electoral és tractada com la publicitat de qualsevol
comerç i distribuïda de manera erràtica i amb retards inaudits.

El problema és estructural i estatal: és la LOREG i el seu article 75 amb la implantació del 'voto rogado' i els
seus terminis curts i absurds, el que no permetrà mai una participació satisfactòria. Es d'esperar que el
Congrés de Diputats, acceptarà a tràmit la proposició de llei presentada pel grup d’ERC al Congreso i que es
procedeixi, com així ho han inclòs gairebé tots els partits polítics en els seus programes, a la reforma de la
LOREG i a l'abolició del 'voto rogado' per futures eleccions.

QUE PODEM FER ENCARA PER DISMINUIR EL DESASTRE ?
Ara cal que el vot dels 15.852 electors que han pogut pregar-lo no es perdi, per això us suggerim:
•

Feu un seguiment de la situació de la tramesa de la documentació electoral i si és necessari no
dubteu en anar a reclamar-la a correus del vostre país de residència. Podeu fer la consulta a:
https://sede.ine.gob.es/ce-votoxcorreo/pages/frmPresentacion.xhtml

•

Eviteu, si us és possible, votar presencialment els dies 13 i 14 de febrer o enviar massa tard la
documentació per correu al consolat. Els vots dipositats en urna els dies 13 i 14 difícilment arribaran
a temps al recompte del vot exterior que es farà el dimecres dia 17 a les quatre Juntes Electorals
Provincials.

•

Instem a les entitats i als catalans d’arreu del món que demanin a les respectives ambaixades i
consolats que publiquin i comparteixin els seus horaris per votar presencialment així com les dates
i horaris de les diferents sortides de les valises diplomàtiques amb els vots i els dies que se suposa
que arribaran els vots recollits en el consolat a destí. Ens consta que nombroses ambaixades i
consolats encara no han publicat els seus horaris per poder votar presencialment.

I AIXO EN UN MOMENT EN QUE LES ESTADISTIQUES OFICIALS MOSTREN UN AUGMENT DE LA SORTIDA DE
CATALANS I ESPANYOLS CAP A L’EXTERIOR
L’emigració d’espanyols cap a l’exterior torna a créixer. Així ho confirmen les dades de la Estadística de
Migraciones publicada per l’INE el passat 28 de gener relatives al primer semestre de 2020. En aquest període,
40.898 espanyols van prendre el camí de l’emigració mentre que únicament 23.906 van retornar cap a l’Estat
espanyol, el que fa un saldo negatiu de -16.992 persones. Per trobar una xifra similar cal remuntar-se al
primer semestre de 2016 en que el saldo migratori d’espanyols també va ser negatiu en unes 20.000
persones.
En el cas de Catalunya van ser 8.526 persones les que van emigrar al primer semestre de 2020 amb
únicament 4.462 retorns. El saldo negatiu seria de -4.064 persones.

No es tracta d’una bona noticia atès que significa retornar a xifres d’emigració similars a les de la crisi
econòmica de 2008 i que trenca la tendència a la reducció en la sortida cap a l’estranger iniciada en el segon
semestre de 2016.
Com es pot observar a la gràfica (extreta de la base de dades de l’INE) la sortida semestral de catalans cap a
l’exterior assoleix un valor màxim el primer semestre de 2016 amb 7.148 i inicia després un descens continuat
fins el segon semestre de 2019 (7.121 sortides) i ara amb 6.127 sortides al primer semestre de 2020. Tot això
sense que encara sigui possible mesurar quin impacte migratori tindrà la crisi COVID-19 ateses les incerteses
sobre l’evolució del mercat de treball a Catalunya i a l’Estat espanyol i quina serà la situació de les 750.000
persones en ERTO.
A MES EMIGRACIO MENYS DRETS ?
Aquesta sembla ser la màxima dels diferents Governs espanyols que semblen considerar l’emigració com un
mal necessari i una realitat que desmenteix presentacions optimistes de la situació econòmica i que el vot
exterior és, en el cas de l’Estat espanyol, massa procliu a propostes que contesten aquesta realitat i que en
el cas català és un vot que podria contestar majoritàriament l’actual estat de coses.
Som Catalunya exterior, també som Catalunya!!!
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