ESPANYA EM ROBA EL VOT: S-PAIN!
From:

<joaquim@clusa-oriach.cat>
To:
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BARCELONA

<jep_barcelona@gencat.cat>,
OFICINA PROVINCIAL DEL CENSO ELECTORAL

<dpoce.barcelona@ine.es>
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN PEKÍN

". Con. Pekín Nacionales" <cog.pekin.nac@maec.es>
Date:

04/03/2021 4:34
Subject:
CONTESTA AL SEU CORREU DE 1 DE MARÇ ATT. JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BARCELONA FAVOR INFORMACIÓ DE VOT FAVOR CONFIRMACIÓN DE VOTO VÁLIDO EN BARCELONA FAVOR CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN ENVÍO POR EMS- CHINA POST FAVOR VALIDEZ DE CERTIFICADO VIRUSVOTO ELECCIONES 14

Sres., Srs.,
Contesto al seu correu de dilluns, 1 de març, dient-me que *lamentem comunicar-li que, consultat el llistat de
votants absents a l'estranger, el seu vot no va arribar per a ser escrutat per aquesta Junta Electoral Provincial de
Barcelona el dia 17 de febrer*, primer de tot per agrair-lo com a contesta al meu de 22 de febrer, demanant

informació / certificació del meu vot, enviat per correu certificat des la ciutat de Shenyang -Xina, el dia 12,
d’Any Nou xinès, al *Consulado General de España en Pekín*, per a les eleccions al Parlament de
Catalunya del dia 14.
Espero que entenguin la meva profunda indignació i tristesa, malgrat les seves paraules que semblen
comprensives, per un final tan greu i definitiu, després de tots els esforços que he fet i que els hi consten
pels correus que he enviat al *Consulado General de España en Pekín*, a l’Oficina Provincial del Cens
Electoral i a aquest organisme, i que segueixen al present (13), fent les gestions de pregar el vot, primer, i
tot el seguiment de la tramesa de la documentació electoral des de Barcelona, sortida el 26 de gener, cap
a la meva ciutat de residència actual, i posterior tramesa al Consolat, un dia abans del termini donat.
He pogut constatar directament la meva indefensió completa davant d’una normativa de l’Estat espanyol
amb uns procediments que he qualificat de complexos, obsolets i d’innecessaris, atès l’estat de la
tecnologia actual i la seguretat de les comunicacions. M’han fet perdre molt de temps ( inclòs el del correu
present) i m’han produït un estrès que no perdonaré ni oblidaré, agreujat pel fet que no puc recórrer davant
de cap instància judicial per haver-me privat de l’exercici d’un dret que entenc sagrat, com és el votar a les
eleccions del Parlament propi.
Entenc que amb dues gestions telemàtiques, en una hora, com a màxim, el meu vot hauria arribat en
temps i forma per ser escrutat. La primera per confirmar la meva inscripció obligatòria al Registre Consular
i el meu correu i mòbil, com qualsevol operació bancària. I la segona, per disposar de les llistes electorals i
emetre el meu vot, com per a qualsevol compra online. Fer-ho passar pels serveis postals ordinaris (o per
fax, en alguna gestió!), en les circumstàncies excepcionals de la situació de pandèmia a tot el món, amb
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comunicacions limitades, només ho puc atribuir a perversió, mala fe o, senzillament, incompetència judicial
i política.
M’ha tocat experimentar per primera vegada, el que havia conegut pels mitjans de comunicació i persones
afectades, en d’altres eleccions, que el vot des de l’estranger era menys tingut, per causes diverses tant de
terminis com de logística, i que produïa l’abstenció electoral creixent de la majoria d’un cens d’expatriats
actual a l’entorn de les 250.000 persones catalanes fins a uns nivells superiors al 90% i que desqualifiquen
els resultats electorals de qualsevol convocatòria, en la meva opinió, perquè s’ha privat del vot a una part
del cens electoral.
Però a més a més em diuen al correu, com a complement, que no he pogut votar *per motius aliens a
aquesta Junta*. I aquí sí que em veig obligat a deixar per escrit la meva opinió contrària i la meva indignació
addicional, perquè entenc que han estat precisament les decisions sobre terminis de votació i de gestions
des de l’estranger de la Junta Electoral i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de forma
conscient i sabent que no es podien complir, perquè els he avisat amb reiteració, les que no m’han permès
votar des de l’estranger, havent complert totes les prescripcions que se’m demanaven, en terminis màxims
de 24 hores. I havent registrat el document *DECLARACIÓN explicativa de la elección del municipio de
inscripción a efectos electorales para la inscripción en el PERE/CERA(1) y, en su caso, ENTERADO de la baja en el
Padrón municipal de residencia anterior en España*, el dia 24 de gener de 2020, al *Consulado General*, com

a part del Registre Consular obligatori.
Reitero, doncs, la meva opinió, que ja és l’únic que puc fer en aquest moment, sobre la perversió, mala fe
o incompetència judicial i política de l’Estat espanyol, en aquesta qüestió, per no permetre’m exercir un
dret democràtic, i haver-me robat / privat el meu vot, com ha estat el cas, sense cap compensació, ni
explicació raonable d’acceptació de responsabilitats.
I una última qüestió, aquesta dirigida al *Consulado General de España*, que al seu darrer correu em diu:
*su voto se ha recibido en este Consulado General el 16 de febrero. En este sentido, nosotros actuamos como ente
receptor y remitimos los votos a la Junta Electoral Provincial correspondiente, en su caso la de Barcelona. Siendo
esta la competente para decidir si su voto es considerado válido para el computo electoral. A este Consulado no se le
informa en ningún momento de tal extremo*, que també agraeixo perquè sempre ha donat alguna resposta a

tots els meus correus de consulta i avís, encara que segurament m’haurien pogut ajudar més a fer un
viatge a Beijing per votar, que entenc que la documentació que he rebut sobre les eleccions al Parlament
de Catalunya del dia 14 de febrer tenia el dret de rebre-la en llengua catalana, també, perquè és la llengua
co-oficial en aquestes eleccions, i perquè, segurament, és un dret constitucional que hi tinc, si no em
justifiquen el contrari. També la meva protesta i indignació.
A Shenyang- RPC, el 4 de març de 2021.
Atentament,
Joaquim Clusa, economista
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