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COVID-19
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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,81
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 1.983
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 666
Les UCI haurien d’acollir un
màxim de 300 malalts
greus

0,81

2.092

651

Votar com no havíem
EPI 27.417 membres de les meses portaran equips de protecció
individual quan vagin a votar els positius o possibles positius al
vespre AGILITAT S’han habilitat 892 meses més per reduir
afluència i temps als col·legis NORMALITAT El govern insta
a votar sense por i garanteix la constitució de totes les meses
Xavier Miró
BARCELONA

La jornada electoral
d’avui, 14 de febrer de
l’any 2021, serà mai vista,
i ni tan sols imaginada fa
un any. Els equips de protecció individual (EPI)
que havíem vist portar
al personal d’emergències
en pel·lícules d’epidèmies,
gairebé sempre de ciènciaficció, els hem reconegut
durant un any a través de
les informacions diàries
dels mitjans de comunicació, perquè s’han convertit en l’uniforme de
protecció laboral de metges i infermers que atenen
els pacients malalts de Covid-19. Aviat farà un any
que, de cop, vam entendre
la importància d’aquests
EPI en una pandèmia i ens
vam adonar amb perplexitat i temor que el nostre
sistema públic de sanitat
no en tenia suficients per
protegir tot el personal sanitari d’uns hospitals desbordats de pacients i malalts greus.
Avui, els vestits d’alta
protecció per evitar el contagi els portaran 27.417
presidents i vocals de les
meses electorals en la franja horària de set a vuit del
vespre, que s’ha reservat
perquè puguin exercir el
seu dret a sufragi els positius de Covid-19 i les persones en quarantena com a
possibles positius o perquè
són contactes estrets de
contagiats. Durant la resta
del dia, encara que no duguin posada la bata o la granota resistent als fluids,
aquests presidents i vocals
de mesa es protegiran amb
mascaretes FFP2, una

Les xifres

—————————————————————————————————

5,1

milions d’electors poden
votar avui presencialment,
ja que 255.163 viuen fora i
284.706 han optat pel correu.
—————————————————————————————————

2.763

locals de votació s’han habilitat a tot el país, 83 més que
en les eleccions del 2017, per
tal de reduir l’afluència.

pantalla facial, guants de
nitril i solució alcohòlica
per al rentat de mans, i
tindran a la seva disposició
desinfectant de superfícies i tovalloletes o mocadors de paper d’un sol ús.
Protecció màxima
La seva màxima protecció
és un exemple dels protocols elaborats pel govern
català d’acord amb els
grups parlamentaris i
aprovats pel Procicat perquè la d’avui sigui una jornada de votació segura.
De fet, sense descartar imprevistos, avui hauria de
poder ser fins i tot més fàcil i ràpid votar que normalment si se segueixen
les recomanacions conegudes –distància, mans,
mascareta– i les que fan
referència específica als
locals de votació, així com
les indicacions que donaran els més de 3.000 responsables de seguretat sanitària que hi haurà visibles als col·legis electorals.
Aquest cop, fins i tot serà
possible saber, abans de

sortir de casa i en temps
real, si a la mesa on ens
toca votar hi ha molta
afluència de gent, poca o
gens, per mitjà d’uns semàfors de color verd, vermell o taronja que ho indicaran a través de l’aplicació 14F2021, que la Generalitat ha posat a disposició per a telèfons mòbils i
tauletes a les plataformes
d’Android i iOS.
“Des del govern ho tenim tot a punt perquè
aquest diumenge [avui]
tinguem uns espais plenaments segurs”, afirmava
en una compareixença
ahir el conseller d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència,
Bernat Solé, que agraïa a
tots els municipis del país
“la feina extraordinària”
iniciada fa setmanes per
tenir els col·legis preparats –els ajuntaments han
hagut d’adaptar tots els
protocols d’organització i
funcionament de locals,
meses i votació a les característiques de cada municipi, i encara “han optat
per mesures addicionals
en molts casos”–. El conseller anunciava que des
d’ahir mateix tots els ajuntaments disposaven del
material de protecció i seguretat per habilitar els locals i convertir-los en “espais plenament segurs”.
Solé va instar a la participació tots els ciutadans
amb dret a vot, i només els
demanava fer-ho “de manera responsable i seguint
totes les indicacions”.
En una tercera onada
en què el nombre de contagis fa uns dies que va de
baixa i en què la immensa
majoria de la ciutadania

Preparació del lloc de
votació, ahir al poliesportiu
Camp del Ferro de
Barcelona ■ JOSEP LOSADA

ha interioritzat que ha de
respectar les mesures de
distància i prevenció, avui
són cridats a votar presencialment al voltant de 5,1
milions de ciutadans censats electoralment i residents a Catalunya.
Vot presencial
Tot i que el cens és de
5.624.044 electors, n’hi
ha 255.163 que viuen a
l’estranger –dels quals, tot
just un 6% ha sol·licitat votar, atesos els feixucs tràmits que cal fer i la poca
eficàcia en l’arribada de
part dels vots– i 265.647
(fins dijous) que ja han
exercit el seu dret per correu, una quantitat que

El 50% dels tests, fets divendres

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La meitat dels titulars i dels
primers suplents de les meses electorals ja s’havien fet
divendres el test d’antígens
que ha posat a la seva disposició el Departament de Salut
a través dels CAP. Des de dimarts, quan es van començar
a fer, 29.687 membres de mesa ja s’havien sotmès al test,
que el conseller Solé recorda
que és voluntari. El govern
també informa que el nombre
de membres que van anar a
fer-se’l va augmentar molt divendres respecte a dimarts o
dimecres i recordava que encara ho podien fer durant tot

el dia d’ahir. Només un 0,38%
dels membres han resultat
positius, per sota de la positivitat mitjana del país. En la
jornada d’avui s’encarregaran
de la seguretat des de l’exterior dels col·legis 14.000 policies entre Mossos d’Esquadra
i policies locals, “el dispositiu
més gran en unes eleccions
al Parlament”. Els agents
constituiran patrulles “estàtiques” en cada lloc de votació i el cos de Mossos prestarà servei en 1.750 centres de
votació, mentre que les patrulles de la Guàrdia Urbana ho
faran en 1.005 centres.
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L’APUNT

Ni pensar-ho
Jordi Alemany

Ja les tenim aquí, per fi. No m’ha semblat una campanya més bruta que altres –deixant de banda la ingerència judicial, que no és poca cosa–, però sí igual de
soporífera i estèril i en què s’acaba amb els mateixos
dubtes que a l’inici. S’ha canviat la bombolla dels propis partits als mítings per la claca a les xarxes, que ja
és més un fangar que no un espai on trobar-hi res

constructiu. Després de trobar-nos el senyor Peña-López fins a la sopa, forçat per la pandèmia i unes eleccions que no es volien ara, estaria bé anar a votar en
massa per –a banda de deixar-lo descansar– no donar
cap excusa a l’independentisme per no posar-se
d’acord i allunyar receptes de fa quaranta anys. No vull
ni pensar en una nova tortura electoral en breu.

m imaginat mai

augmentarà perquè hi havia temps de presentar el
vot a les oficines de Correus fins divendres al migdia i l’empresa postal xifra
el nombre total de sol·licituds rebudes en 284.706.
Per a la votació d’avui
s’han habilitat 2.763 locals, 83 més que en les darreres eleccions catalanes,
així com 9.139 meses,
també 892 més que l’any
2017, amb l’objectiu d’ampliar els espais de votació i
el nombre d’urnes per tal
de reduir l’afluència de votants i agilitzar el vot en
cada urna –cal recordar
que avui es vota també en
pavellons, mercats i altres
espais municipals amplis,
—————————————————————————————————

Els membres que
no tenen resposta
de la JEC s’han de
presentar al local
—————————————————————————————————

a més d’escoles.
Està assegurada la
constitució de la gran majoria de les meses electorals –la principal preocupació dels darrers dies,
comptant que més de
35.600 membres designats hi havien presentat
al·legacions–. El conseller
Solé aclaria ahir que el
99,9% de les meses tenien
garantits els membres suficients per constituir-se
–cada mesa està formada
per un president i dos
vocals– i dos de cada tres
ja tenien operatius tant
els tres membres titulars
com els sis suplents que

haurien de rellevar els
tres titulars en cas d’absència d’algun d’ells. “En
la totalitat dels col·legis
electorals es podran constituir totes les meses”, assegurava el conseller encarregat del procés electoral. Perquè aquest 0,1%
de meses electorals que
ahir encara no tenien assegurada la totalitat dels
membres inclou ajuntaments dels quals el govern
encara no tenia dades i,
probablement, en alguns
casos ja s’havien resolt els
problemes.
Trasllats entre meses
Però, a més, l’administració electoral ja disposava
del nombre suficient de
suplents per cobrir qualsevol absència d’última hora. De fet, Solé va recordar
l’ordre de la Junta Electoral Central als membres
de mesa que han presentat excuses i que encara
no han rebut cap resposta:
l’organisme els obliga a
presentar-se avui al col·legi que tenen assignat. La
Junta Electoral de Barcelona admetia dijous que
no podria resoldre abans
de la constitució de les meses la totalitat de les al·legacions rebudes.
Aquests membres que
han presentat al·legacions
i que no han rebut resposta
se’n podran tornar cap a
casa si no són necessaris
a la mesa assignada, però
també podran ser enviats a
meses de col·legis propers
en cas que hi falti personal
per formalitzar l’equip. ■

117084-1237569L
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Guia per anar
a votar el 14-F
F

Franges horàries per anar a votar
Consultar la franja ho
horària
segons la
ria de vot recomanada sego
teva condició sanitàr
sanitària i evitar les hores de més aflu
afluència:
ncia:

Abans de votar

De 12 a 19 hores

De 19 a 20
2 hores

Col·lectiu
de risc

Població
ació
general
neral

Població
P
confinada
con
Contagiades,
contactes
estrets o
sospitosos
s

Persones incloses en el
col·lectiu de risc

EL PUNT AVUI

Consultar l'adreça del col·legi
gi
electoral que et correspon
(atesa la situació extraordinàriaa
motivada per la COVID-19, en
molts casos s’han hagut de
adequar nous espais per ubicarr
els col·legis electorals).
L’Oficina del Cens Electoral
envia a tots els electors i
electores una targeta censal on
hi figura la secció en la qual està
censat l’elector o electora i la
mesa on li correspon votar, amb
l’adreça del col·legi electoral.
També es pot fer la consulta:
_ Presencialment, a
l’ajuntament
o la delegació provincial de
l’Oficina del Cens Electoral
d’empadronament.
_ A través del servei d’atenció
telefònica 901 101 900.
_ A través de la pàgina web de
l’INE: ine.es

De 9 a 12
1 hores
ores

De 65 anys o més.
Patir diabetis,
hipertensió, obesitat
mòrbida o alguna malaltia
crònica, com ara malaltia
cardiovascular, malaltia
hepàtica crònica, malaltia
pulmonar crònica,
malaltia renal crònica,
malaltia neurològica o
neuromuscular crònica,
immunodeficiència
congènita o adquirida
(incloent-hi el VIH), o
càncer.

Estar embarassada també
és una condició d’especial
consideració.
En el cas de tenir
dificultats per votar per
malaltia o discapacitat es
pot anar acompanyat.

Persones que viuen en
una residència
La recomanació general
és realitzar les sortides
de forma pactada amb el
centre.
És imprescindible l’ús de
mascareta FFP2 per als
residents des de la

sortida finss a la tornada
al centre
cent i durant tot el
trajecte (també al vehicle
de transport); i la higiene
de mans abans de sortir.
En cas que no es pugui
evitar tocar objectes
durant la sortida, cal fer
higiene de mans cada
vegada.
Es recomana no agafar
cap transport públic.
Es recomana portar el vot
preparat des de la
residència per reduir el
contacte amb materials de
la seu electoral.

Cal signar per part
par del
resident un docum
document de
declaració responsable
per la sortida a l’exterior
per part del resident o del
familiar / cuidador.

Què cal fer a la tornada
a la residència un cop
s’ha votat?
Canvi de mascareta
Desinfectar el calçat i/o
cadira de rodes / carrutxes
Fer la higiene de mans del
resident.
Canviar-se de roba, que
s’ha de rentar a 60ºC.

El vot més custodiat

COMICIS · Més col·legis, més meses, més protocols, més vigilància, més mobilització i més informació per protegir la salut
d’electors i membres de les meses INDICACIONS · Respectar les franges horàries, mascareta, distàncies i fer cas dels
responsables de seguretat, principals recomanacions MÒBIL · Una aplicació al telèfon informa de les cues en cada col·legi
Jordi Alemany
BARCELONA

M

ai un procediment
electoral havia ocupat tantes pàgines
de diaris ni obert
tants informatius com els comicis d’avui. La pandèmia i la judicialització de la convocatòria
van provocar un munt de dubtes en qüestions interioritzades
per l’electorat en altres comicis
fins al punt que calgut, des de
l’administració, fer un bombardeig informatiu del dispositiu
per mobilitzar els votants perquè superin la por. Deixant de
banda la crida prioritària perquè es fes el vot per correu, el
món local i el govern fa mesos
que dissenyen un dispositiu que
compleixi amb els protocols de
seguretat sanitària, el que inclou habilitar més col·legis electorals, més meses, més dispositius de seguretat amb material i
personal, més vigilància i més
informació.
En aquesta pàgina, i com es

pot veure al gràfic, s’ha elaborat
una guia de quines són les principals instruccions que s’hauran de seguir per acabar introduint el vot dins de l’urna en la
jornada d’avui. Com a norma
bàsica, anar a votar en una de
les tres franges horàries recomanades –de 9 a 12 h les persones de risc, de 12 h a 19 h la resta de la població i de 19 h a 20 h
————————————————————————————————————————

Els ajuntaments
superaven, ahir a la tarda,
el 98% de compliment
dels protocols establerts
————————————————————————————————————————

els confinats, amb un justificant– i seguir les instruccions
dels més de 3.000 responsables
de seguretat sanitària que hauran designat els ajuntaments.
Abans, assegurar-se del local i
mesa que toca, ja que s’han ampliat i modificat molts col·legis
–n’hi haurà 83 més– i meses
–se’n posen 892 més– per garantir espai, circuits i ventila-

ció; sortir de casa amb el vot
dins la papereta que prèviament, en teoria, ha arribat a
tots els domicilis en una tramesa única; no treure’s la mascareta si no ho demana el president
de la mesa per comprovar que
encaixi amb la foto del DNI, i
mantenir les distàncies de seguretat d’un metre i mig a les cues
que s’han de formar a l’exterior.
Un cop s’hagi votat, es demana
a la gent no quedar-se al voltant
del local.
Els ajuntaments fa dies que
proven els dispositius. Molts
han fet simulacres en alguns del
locals i, com destacava ahir el
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, alguns hi
han afegit mesures de seguretat
addicionals. La majoria de collegis ja estaven a punt ahir, però
en alguns que hi tenien activitat, com ara mercats municipals, la feina es feia més tard. El
director general de Participació
Ciutadana i Processos Electorals, Ismael Peña-López, piula-

va, ahir a primera hora de la tarda, que del total de 2.763 col·legis n’hi havia només 757 que els
faltava algun detalls i ho exemplificava dient que podia ser posar cartells o posar les bosses a
les galledes d’escombraries amb
pedal on es podran llençar
guants i mascaretes. Peña-López destacava que “tothom està
per sobre del 98% de compli————————————————————————————————————————

Els responsables
sanitaris seran els que
informaran en l’aplicació
per a mòbils si hi ha cues
————————————————————————————————————————

ment” dels protocols establerts.
Aquests darrers dies, els consistoris han escollit els responsables de seguretat sanitària
que hi haurà en cada local electoral i els han anat formant i explicant les seves funcions, com
passava ahir a Lleida, on en van
reunir 46 i 86 assistents. Els
van entregar el material de protecció i un dossier amb explica-

cions de com orientar les cues,
l’aforament que hi pot haver en
funció del nombre de meses i el
material que han de lliurar als
membres de les meses i als responsables i representants de
l’administració. En alguns municipis, a més, tindran la col·laboració del voluntariat de la
Creu Roja, que també farà tasques de gestió de les cues a l’exterior, a més d’altres d’acompanyament, gestionades amb cita
prèvia, de gent gran de les residències o amb problemes de
mobilitat perquè puguin votar.
Aquests responsables de seguretat seran els que també aniran indicant a l’aplicació Eleccions 14F, que es pot descarregar als telèfons mòbils, sobre la
cua als locals utilitzant els colors d’un semàfor: verd, groc i
vermell. L’aplicació oferirà informació de les dades de participació i els resultats i permetrà
consultar l’evolució de l’últim
escó en joc i crear possibles
aliances per aconseguir majories en el Parlament. ■
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Mesures de prevenció dels llocs de votació

Cal que duguis
la mascareta.
Dins el local
electoral s’ha
fer ús del gel
hidroalcohòlic o
guants d’un sol ús

Respectar la
distància 1,5
metres a les cues
en els locals.
Les persones
vulnerables tenen
prioritat

Accés al local

118026-1238842L

Les cues en molts
casos seran
gestionades per
voluntaris.
Junta Electoral
Central (JEC) va
autoritzar posar
meses a l’aire lliure
dins els recintes si el
temps ho permet.
Les portes d’obertura
automàtica es
bloquejaran i estaran
sempre obertes fins a
la finalització de la
jornada electoral.

Els locals
estaran ventilats.
Es netejarà i
desinfectarà
l’espai abans i
durant el dia de
la votació

A l’interior
S’organitzaran els
espais per reduir el
temps d’estada a
l’interior dels edificis i
espais tancats.
S’ha de senyalitzar
amb marques a terra
la posició on cada
elector/a ha d’esperar
el seu torn.
Als espais tancats,
inclosos els de
votació, no es podrà
superar un aforament
d’una persona per
cada 2,5m2.

L’entrada i sortida
seran diferents
per evitar
creuaments,
s’utilitzaran
sistemes com
tanques o cintes...

A la sortida
Hi haurà contenidors
i/o papereres amb
tapa d’accionament
amb pedal a la sortida
del local on es podrà
dipositar el material
sanitari de rebuig, com
els guants o la
mascareta si es porta
una de recanvi.
A la sortida del local,
és millor no aturar-se
a parlar amb altres
persones, per evitar
creuaments i així poder
mantenir la distància.

En el moment de la votació

Porta el teu vot
Les cabines de
Només podrà
preparat
votació es
accedir al centre
distribuiran per
Fer cas de les
de votació la
garantir la
instruccions del
persona que ha de
privacitat sense
responsable de
votar, excepte qui
que s’hagi de
seguretat sanitària
necessiti ajuda
especial per fer-ho del lloc de votació manipular cortines

1

Cal identificar-se amb algun
dels següents documents:

3

Document d’Identitat (DNI)
Passaport
Permís de conduir, on consti la
fotografia del titular
Els documents poden estar caducats
però han de ser originals, en cap cas
fotocòpies.

2

Hi haurà circuits separats per
a votants que vagin directament de
la cua a l’urna; de la taula de
paperetes a l’urna; i de la taula de
paperetes a la cabina i a l’urna.
No es permetrà sortir de la fila
per recollir paperetes.

El responsable
de seguretat
sanitària
És una persona per
local electoral
seleccionada pels
ajuntaments que
vetlla per la
seguretat sanitària
i pot prendre
decisions respecte
al seu àmbit de
competència.

Exhibirà als membres de la
mesa el document
identificatiu, però no el
lliurarà. En tot cas, les meses
disposaran d’una safata per
deixar el document per si calgués
acostar-lo als membres de la
mesa. S’ha d’intentar al màxim
evitar el contacte entre les
persones.

4

La persona electora no
lliurarà als membres de la
mesa el sobre de votació;
només els el mostrarà, si escau,
per tal que puguin comprovar
que només n’hi ha un.
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El vot exterior toca
fons en pandèmia

a Les 15.509 sol·licituds acceptades, tot just un 6% dels catalans censats que viuen fora, suposen un
descens del 60% respecte al 2017 a Les dificultats pròpies del procés, sumades a l’impacte de la
Covid, alimenten una participació residual a Un 30% dels sufragis autoritzats no s’acaben escrutant

Islàndia
2

Sol·licituds de vot exterior
per a les eleccions al Parlament
Europa
13.802
Finlàndia
52

Noruega
44
Suècia
257

Irlanda
83

Estònia
6

Dinamarca
102
Regne Unit
1.784

Països Baixos
639
Bèlgica
696

Àfrica
61
Rússia
1

Lituània
1
Alemanya
2.882

Polònia
13

Luxemburg
142

França
2.880

Portugal
99

Andorra
1.466

República Txeca
40 República Eslovaca
9
Liechtenstein Àustria
Suïssa 1
150
Hongria
1.849
Eslovènia
10
Romania
4
7
Mònaco
Croàcia
5
Sèrbia
6
2
Bulgària
3
Itàlia
539
Albània
4

Amèrica
1.625
Àsia
293
Oceania
71

TOTAL
15.852

Grècia
16
Xipre
4

4 Malta
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Francesc Espiga
BARCELONA

En el seu article 68, la
Constitució espanyola estableix que els ciutadans
que viuen a l’estranger
han de tenir garantit el
seu dret al sufragi. Legalment ja és així, però a la
pràctica tot és més discu-

tible. La implantació, l’any
2011, del sistema conegut
com a “vot pregat”, on, per
dir-ho d’una manera molt
resumida, l’elector ha de
sol·licitar el seu exercici i
dur a terme després un
conjunt de tràmits en uns
terminis molt fixats i poc
laxos, ha provocat que el
nivell de participació de la

població forana s’hagi convertit en testimonial. De
cara als comicis d’avui, això encara serà més acusat. Dels 255.087 catalans
censats a l’exterior amb
dret a vot, únicament
15.509 –tot just un 6%–
han rebut l’autorització
per fer-ho, sobre els
15.852 que en el seu mo-

ment van demanar la sollicitud, segons dades de
l’Instituto Nacional de Estadística (INE). La xifra, ja
prou baixa en si, representa a més un descens del
60% respecte a la participació estrangera en les
eleccions al Parlament del
2017. Una davallada que
obeeix tant a factors es-

tructurals com conjunturals.
La periodista Mireia Domènech, que viu a Suïssa,
és una experta en la matèria. Porta cinc anys estudiant aquest sistema que,
per la seva situació personal, ha de patir en pròpia
pell, i explica que la pandèmia no ha fet res més que

agreujar-ho tot. “El vot
pregat depèn molt del sistema de correus –per rebre, per exemple, les paperetes– i amb la crisi sanitària va més saturat, ja
que, entre altres circumstàncies, volen menys
avions.” I això fa que, en
no pocs casos, la documentació arribi fora de
termini. També cal tenir
present que en alguns països ara mateix hi ha confinaments, fet que limita la
possibilitat de desplaçarse a l’ambaixada per dipositar, una de les opcions
possibles si no es vol tornar
a passar pel tràngol de dependre del servei postal.
Els successius canvis de
data de les eleccions han
afegit encara més confusió
i entrebancs a l’hora de
completar el procés.
Però no tot es pot atribuir, ni de bon tros, al coronavirus. Mireia Domènech
assegura que el sistema,
tal com està configurat, fa
temps que està en crisi.
“La gent no hi confia i se
n’acaba cansant”, ja que,
entre altres factors, “és

La frase

—————————————————————————————————

“Han aconseguit
convertir el votant
estranger en una
espècie que està en
perill d’extinció”
Mireia Domènech

PERIODISTA EXPERTA EN VOT
ESTRANGER

poc transparent”. Havent
encreuat dades, aquesta
periodista ha calculat que
un 30% dels sufragis autoritzats que provenen de
l’exterior –i que en el cas
present seran 15.509– no
acaben escrutats. I el principal problema és que no es
pot arribar a escatir, perquè no es detalla, quants
d’aquests són descartats
perquè no complien algun
requisit exigit –un podria
ser que hi falti la fotocòpia
del DNI–, s’han tramitat
fora de temps o, senzillament, s’han extraviat en
algun moment de la cadena. I, és clar, a la llarga tot
plegat acaba generant desconfiança. Arran d’això,
l’opció que es proposa per
corregir aquest dèficit
participatiu és suprimir la
fórmula del vot pregat. Ja
hi ha propostes entrades
al Congrés per fer-ho possible, però el gran debat
que s’albira és quin sistema –vot delegat o vot electrònic, o potser algun altre– pot ser la millor alternativa. ■
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Líban

França

Ni tan sols viatjar
per votar

Accessos ferroviaris a l’aeroport Charles de Gaulle

Infants juguen al carrer al barri de Karantina, a Beirut ■ JOAN CABASÉS

Sense rastre de paperetes electorals
No hi ha catalans que puguin
exercir el seu
dret de vot des
del Líban. Cap
dels ciutadans
Joan
que El Punt Avui
Cabasés ha contactat al
país mediterraBeirut
ni podrà votar
avui en les eleccions al Parlament de Catalunya, malgrat haver fet els tràmits pertinents per
fer-ho.
“Vaig anar a l’ambaixada per
demanar votar, però després no
he rebut mai els papers a casa”,
diu Aina Puig-Ferriol Cabruja,
treballadora humanitària i resident a Beirut d’origen barceloní.
“Jo tenia esperança que podria
votar”, explica Andrea LópezTomàs, periodista de Cerdanyola del Vallès a Beirut. Afirma que
va visitar l’ambaixada dins els
———————————————————

terminis exigits per la junta
electoral, que habilita uns dies
específics perquè els catalans a
l’estranger puguin iniciar el procediment per pregar el vot. Però
malgrat visitar la bústia més de
l’habitual, tampoc ha tingut notícies de les paperetes: “En
aquest tipus de situacions, no sé
on deu ser el problema”, es pregunta.
Treballadors de l’ambaixada
espanyola a Beirut expliquen
que ells únicament transmeten
les sol·licituds, asseguren que la
seva part de la feina està feta i esclareixen que qui gestiona els
vots dels ciutadans a l’estranger
és l’oficina del cens electoral corresponent a Catalunya.
Les autoritats havien ajornat
la data límit perquè els ciutadans a l’estranger retornessin
els vots cap a Catalunya, però els
tres dies de pròrroga afegits

–fins ahir dissabte– no han estat suficients perquè molts catalans puguin participar en les
eleccions. En lloc d’això, han hagut de confiar en persones abstencionistes. Com Cèlia Carbonell, jove nascuda a Castellar del
Vallès i estudiant a la universitat Sant Josep de Beirut. Diu que
no poder votar li feia “força mal”
i que estava cercant alguna amiga “que no volgués votar perquè
ho faci per mi”. Malgrat que no
ha estat cosa fàcil, finalment ho
ha aconseguit a través de Twitter. En aquesta xarxa social,
nombrosos votants abstencionistes s’han ofert perquè ciutadans residents a l’estranger puguin reduir la frustració de no
poder exercir el seu propi vot.
Gràcies a això, una desena de catalans al Líban podrà aconseguir votar quan ja pensaven que
no ho podrien fer. ■

Alberto Lumbreras, de 39 anys,
ho tenia clar: la manera més segura per votar per als catalans
que viuen a França és viatjar expressament a Catalunya. Entre
el 2013 i el 2019, aquest investiEnric
gador va creuar els Pirineus en
tots els comicis, fins i tot en el reBonet
ferèndum de l’1 d’octubre, per
París
dipositar el seu vot presencialment a Badalona. Des de fa dos anys, però, ha intentat fer-ho per correu. “De totes les eleccions
que hi ha hagut, només vaig poder votar en les
municipals. En la resta no em van arribar les paperetes a temps. I la meva parella no les ha rebut
mai”, lamenta aquest militant del col·lectiu
d’emigrants espanyols Marea Granate. Lumbreras tampoc podrà votar aquest diumenge. En haver-se registrat com a resident permanent a París durant la tardor, ha quedat fora del cens. “Per
corregir-ho havia d’anar al consolat entre el 28
de desembre i el 4 de gener. És un termini massa
curt”, critica. “Si no fos tan difícil viatjar a causa
de la pandèmia, hauria intentat baixar a Catalunya per a les eleccions”, afirma Anna, de 24 anys.
Aquesta santcugatenca, que resideix a la capital
francesa, també s’ha quedat sense el seu dret al
sufragi “per haver donat una oportunitat al vot
per correu”. No li ha arribat cap papereta malgrat haver fet tots els tràmits quan pertocava. A
causa del complex sistema del vot pregat –que
exigeix sol·licitar el vot en cada votació–, la participació dels catalans a l’estranger resulta molt
baixa. En les últimes generals del 2019, només
van votar 3.900 catalans que viuen a França dels
prop de 50.000 que resideixen de manera permanent al país veí. ■
———————————————————

Alemanya

El ‘Wahlbrief’ o el passeig pel parc gelat
Els qui fa
anys i panys
que som fora
sabem que
amb el vot
pregat no es
Gemma C. pot jugar. Qui
compleix els
Serra
terminis des
Berlín
del minut zero (comprovar si s’està al
cens) ho paga amb l’exclusió.
Aquest cop, tot va arribar
d’acord als terminis. Malgrat
———————————————————

les incerteses sobre si es
mantindria la data del 14-F.
Hi va haver, fins i tot, successius correus informatius de
l’ambaixada d’Espanya. A
Alemanya es viu des del novembre sota el règim del tancament de la vida pública
–bars, restaurants, oci, museus, cinemes i tot el que vol
dir cultura; al desembre s’hi
va afegir el comerç no essencial. Des de fa una setmana,
el país està sota una capa de

L’exterior de l’ambaixada, enmig del parc, a Berlín ■ EPA

neu que endureix la sensació
de bloqueig. Però no hi ha
restriccions a la mobilitat. El
passeig és l’activitat més comuna, independentment del
temps que faci fora. A 6 graus
sota zero de màxima, anar a
dipositar el vot a l’urna del
consolat tenia la seva gràcia.
L’ambaixada a Berlín és al
cor del Tiergarten, un parc o
bosc urbà esplèndid. Calia
abrigar-se. Però era una alternativa molt més engrescadora que el Wahlbrief –vot
per correu–, que ves a saber
si arribarà al seu destí. ■
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Itàlia

Una vista de la Ciutat del Vaticà des de la riba del riu Tíber, a la capital italiana ■ D.B.

“Votar no hauria de ser
una marató burocràtica”
Votar, per als
catalans que
viuen a fora,
no és mai
senzill. I Itàlia no és cap
Alba
excepció. Ho
sap bé Lluís
Sidera
Cabassés, veRoma
terà periodista que viu a Alba, al Piemont,
des de fa ja dècades. “Hi ha
hagut anys que ha estat una
autèntica odissea. En les
últimes eleccions espanyoles
———————————————————

les paperetes van arribar
l’endemà de la jornada electoral”, explica. Cabassés
fa temps que denuncia la injusta situació del vot exterior: haver de demanar el vot
i pregar perquè arribi a
temps. En ocasió de les eleccions al Parlament del 2017
va escriure fins i tot una carta a La Stampa per fer saber
com n’és de difícil –i a vegades, impossible– exercir el
dret de vot.
“Sempre estàs patint per si

les paperetes arriben a
temps o no. Aquest cop per
sort han arribat amb prou
antelació”, assegura Mireia
Cuyàs, que viu a Agrate
Brianza, a la Llombardia i
que, per prudència per la Covid-19, com molts altres catalans ha preferit votar per
correu.
El sistema de correus italià, però, no és conegut per la
seva eficiència. Així, la Dolors, de Reggio Emilia, i la
Joana, de Parma, malgrat haver fer tots els tràmits respectant el termini s’han trobat que el seu vot no ha arribat a temps. “Vaig fer la sol·licitud el 7 de gener i em va ar-

ribar el 5 de febrer”, explica
l’Helena, que viu a Rovereto,
a la província de Trento. Ha
tingut sort i el seu vot sí que
ha arribat –pels pèls– al con———————————————————————————————————————

El sistema de correus
italià, però, no és
conegut per la seva
eficiència
———————————————————————————————————————

solat de Milà. D’altres, escarmentats i decebuts d’haverho intentat sense èxit en el
passat, enguany ni tan sols
han demanat el vot. És el
cas de l’Anna, que viu al Vènet. “Votar hauria de ser un

dret, no pas una marató burocràtica”, recalca.
En les eleccions al Parlament de l’any 2015, a Roma
en va passar una de grossa. El
sobre per enviar el vot que,
juntament amb les paperetes, va enviar l’autoritat electoral tenia impresa una adreça inexistent –una barreja
entre les del consolat de Milà
i el de Roma–. Alguns vots
van anar a parar a un hospital, i el consolat de Roma va
dir que aquells els havia anat
a recollir. No se sabrà mai
quants se’n van arribar a perdre. És el descontrol de l’obsolet sistema del vot exterior. ■

Bèlgica

Les quarantenes enfonsen
el vot del Benelux
El nombre de
vots dels catalans al Benelux s’enfonsa per la
pandèmia,
Natàlia
les incerteses del 14-F i
Segura
les traves haBrussel·les
bituals
de
l’arcaic sistema del vot pregat. Als Països Baixos i Luxemburg s’ha reduït més
d’un 40% la xifra de sol·licituds per votar en comparació
amb les eleccions del 2017. A
Bèlgica, on es concentra una
important comunitat de catalans, ha caigut més d’un
60%.
Roser Maresme, del Casal
Català a Brussel·les, lamenta
———————————————————

que el període d’inscripció
coincidia en gran part amb
Nadal, quan molts baixen a
Catalunya, i després amb
l’aïllament de la tornada:
“Tinc amics que no sabien si
es podien saltar la quarantena per anar a demanar el
vot.” El termini inicial era
fins al 19 de gener, tot i que finalment es va allargar fins al
26.
Toni Montserrat, de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC), celebra que “el sistema de sol·licitud telemàtica ha funcionat
millor que mai”, però assegura que no ha estat suficient
per salvar els vots del Benelux. Resident a Luxemburg,
Montserrat ho atribueix a la

Una dona esperant per entrar a votar, a l’oficina consular d’Espanya a Brussel·les, el 2017 ■ ACN

“diabòlica combinació” de les
restriccions de la pandèmia,
els dubtes sobre les dates de
les eleccions i les traves burocràtiques inherents del sistema de vot pregat.
Com cada cita electoral,

enguany també hi ha hagut
expatriats a Bèlgica que no
han rebut les paperetes. “Tenen el mateix nivell que la
propaganda del supermercat”, es queixa la Roser, que
coneix gent a qui encara no li

ha arribat el vot pocs dies
abans del 14-F. Amb aquest
panorama, en Toni no creu
que la participació arribi al
5%, menys de la meitat que la
que es va registrar amb motiu del 21-D. ■
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Regne Unit

Àsia

L’odissea de poder votar es
multiplica per la pandèmia

El retard dels enviaments,
la gran maledicció per votar

Al Regne Unit hi ha
17.543
catalans
censats i, com és habitual sempre que hi
ha eleccions catalanes, poder votar es
Daniel
converteix en una
odissea. La Carla,
Postico
una ciutadana cataLondres
lana que fa 18 anys
que viu a l’est de la capital britànica,
explica que, quan va intentar entrar
al web de l’ambaixada per demanar
el vot per correu, no li ho va permetre: “En un primer moment vaig
pensar que era perquè s’havien cancel·lat per la pandèmia, però després
vaig veure que sí que se celebraven.”
La Carla va demanar el vot dins el
termini però no li fa gens de gràcia
———————————————————

mia. El mateix els passa a tots
aquells residents que viuen fora de
la capital. Està prohibit viatjar si no
hi ha una justificació de feina o
d’emergència familiar. Algunes persones s’han queixat que no els havia
arribat la carta del cens a temps i no
s’hi havien pogut inscriure. En qualsevol cas el nombre de persones que
han demanat el vot és de només un
6%.
Les urnes estan instal·lades a
l’ambaixada de Londres (normalment s’instal·len al consolat, però
aquest cop s’ha modificat) i al consolat d’Edimburg del 10 al 14 de febrer.
El dia 12, el consolat va dir que havien rebut 112 vots, només 26 dels
quals a les urnes, d’un total de 203
persones que havien demanat votar.

El centre de recollida de visats espanyol a Chongoing, a Xina ■ M. EXTERIORS

La llunyania de
l’Àsia i les illes del
Pacífic així com els
problemes de recepció de les butlletes i
les paperetes de les
Josep
eleccions són, de
llarg, les principals
Solano
queixes dels electors
Pequín
catalans a la regió de
l’Àsia-Pacífic. El cas d’Anna Costa,
de Brisbane, Austràlia, és un dels exemples d’aquest problema. “En les
convocatòries anteriors no vam rebre a temps les paperetes per poder
votar, tot i haver fet tots els tràmits
correctament per poder votar al
consolat de Sydney”, va explicar.
Un cas similar és l’experiència
que va viure a Xangai l’arquitecte i
professor universitari Joan Cané,
actualment a Seül, on va assegurar:
“Sempre vaig demanar votar enviant un fax, però el problema era
que els correus xinesos no eren prou
eficients; a vegades arribaven les paperetes després del període de votacions i a vegades no arribaven mai.”
Cané va explicar que l’arribada de
tota la documentació necessària per
poder votar era com “una loteria”, ja
que entre tots els membres de la comunitat catalana d’aquesta ciutat
xinesa “a alguns els arribava i, en
canvi, a d’altres no”.
A Seül, tant Verónica López com
Marta Milà no han tingut tants problemes per votar, però en anteriors
convocatòries sí que van reconèixer
haver tingut algunes dificultats per
exercir el seu dret de vot. López va
explicar: “El primer cop que vaig demanar el vot des de Corea em van arribar les paperetes una setmana
———————————————————

Un cartell que alerta de la Covid al Covent Garden de Londres ■ EFE

haver d’anar a l’ambaixada espanyola per poder votar perquè tot el país
està confinat pel risc de poder-se
contagiar. Sempre ha votat, per a
ella és un deure fer-ho. “Joc visc a
l’est i l’ambaixada és a l’oest, tinc
gairebé una hora de viatge en transport públic per anar i una altra hora
per tornar, l’exposició a la Covid-19
és massa alta. No crec que vagi a votar”, diu amb certa recança.
La pandèmia i el confinament
compliquen les coses per a tots els
residents estrangers i, en especial,
per a tots aquells que no viuen ni
a Londres ni a Edimburg, que són
les dues úniques ciutats on es pot votar físicament. A Londres hi ha l’ambaixada i el consolat i a Edimburg,
un consolat. Explica el Jordi, un català resident a Londres, que ell ha
votat per correu perquè era l’única
manera de fer-ho, ja que no pot viatjar a Londres per culpa de la pandè-

Mentre que a Londres havien votat
861 persones, 31 en persona. Una
proporció molt baixa. La proporció
de vot al Regne Unit va baixar quan
es va imposar el vot pregat el 2011,
tot i que s’ha doblat el nombre de
—————————————————————————————————————————————————

La pandèmia i el
confinament compliquen
les coses per a tots els
residents estrangers
—————————————————————————————————————————————————

residents. En les eleccions del 2012
i del 2015, hi va haver queixes
de molts residents que no van rebre
la papereta a temps i això va ocasionar molt de recel perquè la majoria
del vot estranger al Regne Unit és independentista. Les complicacions
per anar a votar aquest cop s’han
multiplicat per culpa de la pandèmia. ■

tard. I el segon, amb motiu de les
eleccions generals del 2015, vaig haver d’interceptar el paquet amb les
paperetes a un hub de distribució de
Korea Post perquè era l’últim dia per
votar presencialment a l’ambaixada.”
Un altre cas va ser el de Guillem
Badia, a qui l’ambaixada espanyola a
Tòquio va instar a enviar per fax o
per correu postal un full complimentat per tal de poder rebre la targeta
censal. “Com que no tinc fax, no vaig
saber trobar cap lloc que enviessin
—————————————————————————————————————————————————

“No em queixo pel fet
que hagi de pagar;
jo estic disposat
a pagar per votar”
—————————————————————————————————————————————————

faxs internacionals, i l’ambaixada
se’n va desentendre”, va explicar Badia, que es va mostrar decebut amb
el tracte consular rebut.
Un altre català resident a Tòquio
–i que va demanar no ser mencionat– va mostrar-se contrariat
per la manca de reintegrament dels
costos del vot per correu a l’estranger, malgrat que aquest reemborsament està garantit. “No em queixo
pel fet que hagi de pagar; jo estic
disposat a pagar per votar. Simplement estic descontent pel que fa a
aquest servei de reintegrament de
l’import. Em fa ràbia que s’executi
tan malament. Si és per fer-ho així
de malament, seria millor que no donessin el servei des d’un començament i ens diguessin que ho haurem
de pagar els votants”, va concloure. ■

