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El vot «pregat» enfonsa la
participació exterior
Amb la reforma de la llei electoral del 2011 el vot exterior ha passat del 21,6% al
6,2% del cens
A ciutats com Londres o París hi ha llargues cues aquests dies als consolats espanyols. Els
ciutadans que viuen fora de l'estat tenen fins al 28 de maig
(http://www.naciodigital.cat/noticia/108339/votar/correu/eleccions/26/juny) per demanar el vot per
a les pròximes eleccions del 26 de juny. Si és la primera vegada que voten des de l'exterior, tenen
fins al 16 de maig per comprovar que estan al cens i efectuar la reclamació pertinent en cas
contrari.
Natàlia de Miquel no va votar a les eleccions espanyoles del 20 de desembre. Aquesta
barcelonina de 23 anys resideix a Delémont, Suïssa, on treballa a un diari local. Per votar
necessitava demanar dos dies lliures a la feina. "Havia d'anar fins a Berna al consolat per a
registrar-me al cens i després tornar un altre dia a portar la papereta. I ningú m'assegurava que
la documentació m'arribaria a temps per votar. Em sembla un procés complicat", explica.
El seu no és un cas aïllat. Alguns dels catalans que viuen a l'estranger decideixen no votar per la
dificultat del procés i altres no ho aconsegueixen perquè no els arriba la documentació a temps
(http://www.naciodigital.cat/noticia/95322/catalans/estranger/denuncien/no/podran/votar) .
Cristina Freire fa quatre anys que viu a Mèxic i no ha pogut votar mai. "Per al 20-D la
documentació em va arribar l'últim dia que s'acabava el termini quan el consolat ja estava tancat",
lamenta.
La participació exterior se situava al voltant del 20% abans del canvi de la llei electoral (20,8% a
les eleccions al Parlament de Catalunya el 2006 on podien; 28,9% a les eleccions espanyoles del
2008). Tot i que l'any 2010 ja va baixar al 15,5%, la modificació de la llei electoral
(http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-1639) el 2011 ha provocat una reducció de
la participació. La reforma va introduir el "vot pregat", una nova modalitat que obliga als qui viuen a
l'exterior a "demanar" el seu dret a vot en cada procés electoral. La participació va ser d'un 5,5%
del cens en les eleccions espanyoles del 2011.
EVOLUCIÓ DEL VOT EXTERIOR DELS CATALANS

Els darrers anys s'ha incrementat el nombre de catalans que estan registrats com a residents a
l'estranger. Hi ha més electors i la participació és més baixa. A les eleccions del 27-S, més de
22.700 catalans que resideixen a l'estranger van sol·licitar el vot exterior i, finalment, només va
arribar el vot d'unes 14.700. El que representa un 7,5% del Cens Electoral Residents Absents
que viuen a l'estranger (CERA). Aquest percentatge encara va ser més baix a les eleccions
generals al Congrés del 20 de desembre, quan van votar uns 11.600 catalans, el 6,6% del CERA.
La participació mitjana ponderada dels catalans residents a l'estranger a les eleccions espanyoles
i al Parlament i ha passat de ser del 21,6% (període 2000-2010), a ser del 6,6% als últims
comicis (anys 2011-2015).
EVOLUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CATALANA A LES ELECCIONS
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La baixa participació del vot exterior no coincideix amb una baixa participació en les eleccions. De
fet, els comicis al Parlament de Catalunya del 2015 van votar un 77,4% de l'electorat i a les
eleccions espanyoles del desembre, un 71% dels catalans amb dret a vot.
El vot electrònic com a possible solució
El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha assegurat aquesta setmana a
Londres que els catalans que resideixen a l'estranger podran votar electrònicament
(http://www.naciodigital.cat/noticia/108346/catalans/resideixen/estranger/podran/votar/electronica
ment/eleccions/al/parlament) a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya.
El govern belga fou el pioner en l'aplicació de sistemes de vot electrònic el 1989. A Estònia, en les
eleccions locals de l'any 2005 també es va poder votar a través d'Internet de forma vinculant. I
als Estats Units, Brasil, Veneçuela, Filipines i la Índia tenen un sistema de vot electrònic.
Més de 205.900 catalans que resideixen a l'estranger estan convocats a les urnes en les
pròximes eleccions espanyoles al 26 de juny. Natàlia assegura ara sí que intentarà votar, "és
important que la gent voti perquè el resultat sigui tan o més divers que a les eleccions del 20-D".
"Especialment tots aquells joves que vivim fora perquè no hem tingut oportunitats a casa nostra i
exigim un canvi", afegeix.
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