ERC VA GUANYAR LES ELECCIONS DEL 28 D’ABRIL ENTRE ELS
CATALANS A L'EXTERIOR
UNICAMENT EL 7,7% DELS ELECTORS EXTERIORS CATALANS VA
ACONSEGUIR VOTAR
COM FER RESPECTAR ELS DRETS DEMOCRATICS DELS CATALANS
DE L’EXTERIOR ?
ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) ha estat la força política més votada entre els catalans de
l'exterior a les eleccions generals del passat 28 d’abril amb 4.800 vots (26,0%) seguida pel PSC (19,1%
amb 3.519 vots), Junts per Catalunya (14,5% amb 2.680 vots), En Comú Podem (13,2% amb 2.427
vots), Ciutadans (12,3% amb 2.264 vots), Partit Popular (4,1% amb 757 vots), Front Republicà (4,1%
amb 755 vots), Vox (3,7% amb 687 vots) i PACMA (1,6% amb 290 vots).
Únicament 18.489 dels 239.810 votants inscrits al CERA (Cens Electoral de Residents Absents) van
aconseguir votar. Això representa un 7,7% del cens, el que és similar a la participació a les
eleccions generals de juny de 2016, el 7,5%, i és molt inferior a la participació dels catalans de
l'exterior en les eleccions al Parlament de Catalunya del 21-D que va ser del 12,0%. O dit d’una altra
manera: el 92,3% dels electors catalans a l'exterior no han pogut votar en aquestes eleccions.

Atès que Catalunya no disposa d’una llei electoral pròpia no compta amb una Junta Electoral
Central pròpia que tingui l’obligació d’agregar i centralitzar les dades per països de procedència del
vot ni hi ha el més mínim interès des del Departament de Governació en accelerar la publicació
d’aquests resultats. Això fa que les dades electorals exteriors per Catalunya hagin de ser agregades
i produïdes per associacions interessades. Aquesta vegada les dificultats que ens hem trobat tant la
FIEC com Catalans al Món, que som qui hem anat a la recerca de les dades, han estat superiors a
les d’altres vegades el que explica el retard en donar aquestes dades.

A nivell estatal les dificultats són similars i el Ministerio del Interior espanyol només fa públiques
les dades a partir dels 40 dies posteriors al recompte. Això obliga a mitjans de comunicació i partits
polítics a fer la feina d’agregació de dades. Segons les dades provisionals publicades
extraoficialment, el PSOE va ser la força més votada entre els electors espanyols a l'exterior amb
el 26,9% dels vots (31.475) seguit per Unidas Podemos amb el 16,7% (19.531), Ciudadanos amb el
16,1% (18.881 vots), PP amb el 14,9% (17.446 vots) i Vox amb el 8,3% (9.701 vots).
Únicament 118.294 votants exteriors de l’Estat (el 5,6% dels 2.099.449 amb dret de vot) van
aconseguir votar. Eren 182.545 els que havien aconseguit pregar el vot (primer filtre que ja va
deixar al 91,3% dels votants sense possibilitats pel mal funcionament de la clau telemàtica de
sol·licitud o perquè mai van rebre la documentació que permetia pregar el vot). Finalment només
van ser 118.294 (64,8% dels que havien aconseguit sol·licitar el vot) els que van poder votar deixant
doncs al 94,4% sense poder votar). Cal tenir també en compte que 10.977 vots van ser anul·lats
per les Juntes Electorals Provincials per defectes diversos, una autèntica burrada de vots.
El que és clarament detectable arreu del món és que el termini de 47 dies des de la signatura del
decret del 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: és la LOREG (Llei orgànica de règim electoral general) 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.
Trobareu una Taula recapitulativa del vot exterior en totes les convocatòries electorals a
Catalunya des de 1995 fins a 2019. La previsible conseqüència d’una participació entre el 15 i el
30% dels electors exteriors, com abans de la implantació del 'voto rogado', hauria estat l’alteració
de la distribució d’escons a diverses circumscripcions.
Es d'esperar que el nou Congrés de Diputats, si algun dia arriba a treballar com a tal, 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'.
A Catalunya seguim amb interès les propostes d'instauració d'un sistema de vot electrònic, si bé
rebutgem que s’utilitzi una suposada implantació ràpida d’aquest sistema, que portarà anys, per a
no assumir des dels partits catalans al Govern una acció enèrgica i ràpida al Congrés dels Diputats
per a derogar l’article 75 de la LOREG i per a adoptar una Llei electoral catalana pròpia que instauri
millores electròniques i telemàtiques en el vot. Quelcom que pot solucionar amb rapidesa aquest
injusta privació de drets democràtics que patim els catalans residents a l’exterior.
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