818 voluntaris observen les
votacions exteriors del 21D a 104
consolats espanyols a 60 països
d'arreu del món
20 Desembre 2017
Representants de partits independentistes vetllen per primer cop per la
transparència i recompten aquesta setmana els sobres de vot exteriors in situ

Fruit de l'impuls i la dinamització de la xarxa 
Catalansalmon.com
, el passat
diumenge 17 de desembre a les 11h del matí a Wellington (Nova Zelanda) es va
iniciar la primera de les accions coordinades d'observació que mobilitzen 818
voluntaris repartits entre
104 consolats de 60 païsoson es concentren el 80%
dels catalans que viuen a l'exterior.
La iniciativa
, posada en marxa per primera
vegada a fora, ha permès posar en contacte catalans d'arreu amb els tres
partits independentistes per tal de permetre la observació, el que a Catalunya
seria la figura de l'apoderat. D'aquesta manera es podrà en horari laborable
vetllar pel recompte dels sobres que estan arribant ja als consolats amb els
vots dels catalans residents a l'estranger. Així, des de diumenge i fins el proper
21 de desembre, els voluntaris aniran fent torns als consolats (es tracta de
comicis que coincideixen en dies feiners i es procura cobrir el màxim de temps
possible dels 5 dies) i aixecant acta de les inicidències que puguin anar
observant.
Vetllar per al Vot Pregat, que ha incrementat un 63% de 2015 a 2017

Dels 
226.381 residents permanents a l'exteriorhan superar les gestions
del 
Vot Pregat 38.345 catalans
que esperen rebre la documentació i votar
tant per correu com a consolat. Cal recordar que en les eleccions catalanes del
27 de setembre de 2015, de les 21.778 persones que esperaven votar només es
van recomptar 14.781 vots. 
Van desaparèixer per tant uns 7.000 vots,
un 30%. Aquesta vegada, amb un 
increment del 63% de peticions de vot
per aquests comicis respecte dels de 2015,amb aquest projecte
d'observació a consolats s'espera evitar una desaparició tant massiva de vots
ciutadans.
Discriminació entre expatriats: els ERTA, "oblidats" per la JEC
Ahir dilluns 18
de desembre va expirar el termini perquè els residents temporals a l'exterior
(ERTA) poguessin enviar el seu vot a consolat. A diferència dels CERA
(residents permanents), que gaudeixen d'un allargament de termini per votar
fins el 20 de desembre per correu i 21 de desembre en urna al consolat, 
els
ERTA no van ser tinguts en consideració per part de la Junta
Electoral Centralen l'acord pres la setmana passada, patint per tant
discriminació respecte de tots els altres votants. 
Els ERTA, com els CERA,
resideixen també a l'estranger i per tant es tracta d'una
discriminació en tota regla i sense fonament ja que pateixen la
mateixa problemàtica de recepció tardana de la documentació
electoral per correu postal
. En aquest sentit, serà interessant conèixer
també el percentatge d'ERTAs que ha pogut votar respecte dels que van fer
igualment totes les gestions de vot pregat.
L'odissea del Vot Pregat
En aquests comicis s'ha tornat a votar de l'exterior a través del Vot Pregat o
Voto Rogado fruit de la reforma de la Llei Electoral l'any 2011 aprovada per
PP, PSOE i Convergència i Unió. Diversos partits polítics han denunciat en seu
parlamentària a Madrid el pèssim funcionament del sistema del voto rogado,
amb debats parlamentaris específics. La setmana passada, la Directora
General d'españoles al exterior y servicios consulares va admetre que es percep
com una dificultat afegida a la cursa d'obstacles que suposa votar des de fora.
El govern espanyol no té tanmateix previsió de modificar la llei ara per ara.

Barcelona, 19 de desembre de 2017
Per a més informació i entrevistes per telèfon o personalment a Barcelona
sobre Catalans Al Món, contacteu amb el coordinador de Catalans al Món,
Sergi Marzabal, Tel. 00 1 214 500 4271
smarzabal@gmail.com
. Per
informaciói precisions sobre el vot exterior, podeu contactar també amb la
Mireia Domènech i Bonet, Tel. 00 49 176 978 24 360
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