Honorable Sra. Meritxell Borràs i Solé
Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Honorable Sr. Raül Romeva i Rueda
Conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Honorables Consellera i Conseller, i Molt Honorable President
Les entitats i organismes sota signants, representants de la societat civil organitzada a les comunitats
catalanes de l'exterior, ens adrecem a vostès ateses les diverses declaracions públiques i privades
que amb afirmacions contradictòries hem conegut les darreres setmanes sobre la forma en que el
Govern català pensa actuar per a garantir el vot dels catalans residents a l'exterior en el Referèndum
sobre el futur de Catalunya previst pel proper diumenge 1 d'octubre de 2017.
Som perfectament conscients de les dificultats de tot tipus que l'organització d'aquest Referèndum
comporta però creiem també que, com el mateix Govern i el Parlament de Catalunya han expressat,
una part de l'èxit d'aquest Referèndum dependrà de les capacitats de la societat civil de mobilitzar-se
activament per a participar i votar en aquesta consulta.
Justament perquè volem mobilitzar el màxim de catalans residents a l'exterior i proporcionar-los
informació clara i fiable, ens adrecem a vostès per demanar que es facin públic urgentment els
aspectes pràctics de la participació dels catalans de l'exterior en el Referèndum.
CENS
Entenem que hi ha un problema tècnic-polític sobre el cens que s'utilitzarà en el Referèndum. El
President i el Vicepresident van confirmar que ha de ser un cens 'el més semblant possible al d'unes
eleccions al Parlament de Catalunya'. A 1 de maig de 2017 el cens era de 5.525.000 persones,
incloent els 220.604 catalans censats al CERA (Cens Electoral de Residents Absents). En les
circumstàncies actuals, l'Estat es nega a facilitar el CERA. En no haver-hi cap garantia de participació
per la immensa majoria dels inscrits tampoc no hi veiem cap avantatge perquè resultaria en una
baixa participació exterior que, de fet, seria causada per un cens artificialment inflat.
Així, doncs, cal adaptar el cens exterior a la realitat dels mitjans estadístics del Govern català i
l'alternativa més adient al CERA és, sens dubte, el Registre de Catalans i Catalanes de l'Exterior, creat
l'any 2014 i ara formalitzat en les seves funcions per la recentment aprovada Llei de la comunitat
catalana de l'exterior.
Demanem:
- que es faci públic urgentment l'ús d'aquest Registre com a cens per al Referèndum, amb les
salvaguardes necessàries per a impedir qualsevol mena d'impugnació per part de l'Estat. Atesa la
baixíssima resposta davant els incentius originals per inscriure's al Registre, és necessari un
enfocament clar sobre l'ús electoral d'aquest registre (que és el que interessa més als catalans de
l'exterior).
- que s'inclogui en el Registre com a cens en el Decret de convocatòria del Referèndum i en la/les
lleis en que es basarà l'esmentat Decret.

- que el Govern promogui activament aquest cens de forma immediata i faciliti així a les entitats
catalanes exteriors el poder dur a terme campanyes d'inscripcions al Registre més efectives.
EXECUCIÓ DEL VOT
Vot electrònic
El vot electrònic no és una alternativa possible pel Referèndum. La llei de vot electrònic presentada al
Parlament de Catalunya acaba tot just de començar els treballs en ponència, no s'ha licitat la
plataforma electrònica que permetria el vot, etc. i no hi haurà doncs cap possibilitat homologable de
vot electrònic en aquest Referèndum. Entenem que qualsevol moviment precipitat en aquest sentit
podria no reunir les condicions mínimes de seguretat i auditabilitat exigibles i podria comportar un
element distorsionador de la convocatòria. Fins fa dos dies hi ha hagut declaracions oficials sobre l'ús
del vot electrònic pels catalans a l'exterior, cal dir clarament que aquesta opció NO serà possible.
Vot presencial
Els 220.000 inscrits al CERA no figuren als padrons municipals i no hi ha temps perquè s'inscriguin al
municipi d'origen, per això no podran votar a Catalunya. Creiem que no interessaria generar
situacions anòmales que podrien ser utilitzades pels contraris al Referèndum per denunciar
pràctiques dubtoses. Només uns 20.000 residents a l'exterior NO inscrits al CERA i que figuren als
padrons municipals tenen la possibilitat de votar a Catalunya. És necessari que des del Govern
s'aclareixi que no tots els catalans que viatgin a Catalunya per votar ho podran fer.
Vot per correu
Caldria especificar si els residents temporals a l'exterior tindran també la possibilitat de votar per
correu.
CONCLUSIÓ
El Govern hauria d'acabar amb les ambigüitats i els missatges contradictoris i anunciar de manera
clara com s'implementarà el dret a vot dels catalans residents a l'exterior.
Restem a la seva disposició per a contrastar amb els interlocutors del Govern el contingut de les
nostres demandes, sigui de forma presencial o per mitjans telemàtics. Els agrairíem resposta abans
del dimecres 28 de juny, contestant a info@catalansalmon.com.
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