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Gairebé 1.400 designats no volen
anar a les meses electorals a les
comarques gironines
Els qui han presentat al·legacions per a no presentar-se el 14-F ja en són 152 a
Olot i més de 21.000 a Catalunya

Una mesa electoral a Olot. | Martí Albesa.

Pel cap baix, 1.386 persones ja han presentat justificants a les juntes electorals de zona de les
comarques gironines per a no haver d'anar a les meses electorals el 14-F vinent, segons ha
informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Més concretament, són 668
sol·licituds presentades a la junta de zona de Girona, 156 a la de Puigcerdà, 152 a la d'Olot i 410
a la de Santa Coloma de Farners.
A tot Catalunya són, fins ara, 21.180 persones les que ja han presentat excuses, el que suposa
aproximadament la quarta part de tots els membres convocats a través de sorteig pels
ajuntaments catalans, tot i que encara resten dies per a presentar justificants i no totes les juntes
electorals de zona tenen actualitzades les seves dades. En concret, la junta de Barcelona ha
rebut 8.000 peticions fins al 3 de febrer i la de Berga en té 166; la de Terrassa n'ha recollit 1.100;
la de l'Hospitalet de Llobregat, 1.300, i, la de Vilafranca del Penedès ja en té 245.
Encara a la demarcació de Barcelona, la junta d'Arenys de Mar ha rebut 648 excuses; Granollers,
1.106; Igualada n'ha registrat 384; Sabadell, 1.012; Sant Feliu de Llobregat, 1.085; Vic, 463, i
Vilanova i la Geltrú, 518.
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A Tarragona, la junta del Vendrell en registra 336; Tortosa, 467; Tarragona n'ha rebut 666; Reus,
830, i Valls, 191.
Pel que fa a la demarcació de Lleida, la junta de Balaguer ja en té 214; Cervera, 144; la de la Seu
d'Urgell, 101; la junta de zona de Lleida, 661; la de Tremp, 115, i la de Vielha, 42.
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