El Ministeri de l'Interior desinforma i confon al col·lectiu de
persones amb discapacitat visual sobre el procediment de vot
secret a utilitzar el 20n
El Ministeri difon com a procediment substitutiu del Braille i aplicable amb
caràcter general, un per ordinador que només serà una prova pilot aplicat
en una escola de Madrid, per a les paperetes de les eleccions al Congrés.
L'ACIC considera que cal informar correctament i que no s'ha de tractar a
la lleugera la difusió de temàtiques tan importants com les relatives als
drets dels ciutadans
Barcelona, 14 novembre 2011
El passat 4 de novembre el Ministeri de l'Interior compareixia davant la premsa
per presentar les novetats relatives a les pròximes eleccions generals. Entre
elles, va fer referència a un nou sistema de vot accessible per a les persones
cegues, basat en un ordinador amb veu.
La notícia difosa al lloc web del Ministeri durant una setmana feia referència a
aquest nou sistema com el sistema que utilitzarien les persones cegues en el
pròxim 20n, i així ho van recollir diferents mitjans de comunicació.
Des de l'ACIC (Associació Catalana per a la Integració del Cec) volem
manifestar el nostre descontentament i la nostra perplexitat per aquesta
informació, ja que ha generat una gran confusió en el col · lectiu de persones
cegues, ja que certament el sistema que s'utilitzarà el pròxim 20n serà el
regulat pel Reial decret 1612/2007 de 7 de desembre, basat en el codi de
lectoescriptura Braille. Aquest sistema és el que han sol · licitat gairebé 1200
persones entre els dies 27 de setembre i 24 d'octubre i totes elles esperaven
trobar-se un kit de vot accessible amb documentació en paper i en Braille a la
seva taula electoral. En aparèixer aquesta notícia en diversos mitjans i en la
mateixa web del Ministeri, ens han arribat diferents sol·licituds d'informació i
fins i tot queixes. Alguns usuaris van realitzar trucades al número 900.150.000
d'informació electoral i van rebre respostes diferents.

Demanem al Ministeri de l'Interior que doni resposta explícita i clara a aquestes
preguntes:
1. En què consistirà exactament l'aplicació del procediment? Serà una prova
pilot, o un procediment substitutiu de l'actual vigent en braille i d'aplicació
general com es desprèn de la notícia publicada?
2. En quantes meses electorals es provarà, i quins criteris se seguiran per
seleccionar?
3. Tindrà valor jurídic en els llocs on s'apliqui?
4. El sistema a provar, serà el mateix procediment en què la Junta Electoral
Central en acord de 19/05/2011 es va mostrar desfavorable a la seva aplicació
per considerar que no reunia les garanties suficients?

5. Si és així, ¿S'han corregit els problemes detectats? En què consistien i com
s'ha fet? Es pot considerar el sistema plenament vàlid?
6. La Junta Electoral Central ha estat consultada sobre això? (L'ACIC s'ha
dirigit sense èxit a aquest organisme per demanar aquests detalls sobre les
garanties que ofereix)
7. La utilització del nou sistema, requerirà coneixements informàtics o
tecnològics per a l'usuari?
Segons les nostres informacions, el que es realitzarà el proper 20n serà una
prova pilot del sistema informàtic i per això, el passat dia 11, després d'intentar
contactar reiteradament amb responsables de Política Interior, vam haver de
dirigir-nos a premsa del Ministeri perquè rectifiqués la informació publicada.
Aquest departament ha afegit, efectivament, informació més clarificadora sobre
aquesta qüestió a la seva web, però no ha informat als mitjans de comunicació
sobre això.
Per aquest motiu, ens hem vist obligats a posar-nos en contacte amb algunes
agències de notícies que van difondre la informació, i que fins i tot van recollir
declaracions de fonts ministerials que asseguraven que el descens de
sol·licituds del sistema actual de vot accessible en relació a les eleccions
generals de Març de 2008, es devia a la nova implementació d'un sistema
informàtic. Aquesta afirmació és falsa ja que el 24 d'octubre, dia en què va
finalitzar el procés per sol · licitar el kit Braille, ningú sabia de l'existència de cap
sistema nou (Recordem que el nou sistema es va presentar el 4 de novembre.)
Per això, demanem al Ministeri que desmenteixi aquestes declaracions, que
expliqui correctament el sistema que s'emprarà i on es farà, i demanem també
als mitjans de comunicació que publiquin la informació corregida com una nova
notícia, contrastant les dades i donant resposta, en la mesura del possible, a
les preguntes abans plantejades.
D'altra banda, volem deixar constància que com ACIC no ens estem
posicionant encara sobre quin sistema preferiríem ni sobre quin considerem
millor, ja que no se'ns ha consultat la nostra opinió en cap moment ni hem
pogut veure el nou dispositiu per valorar-lo.
NO entenem per què s'està desinformant d'aquesta manera al col·lectiu, i es
barregen possibilitats que de moment, no resolen, per exemple, les eleccions al
Senat.
També volem recordar que el vot per correu i les eleccions municipals encara
no són accessibles per a les persones cegues i per tant el nostre vot no és
secret, com exigeix la Constitució i la llei electoral, i com és el dels altres
ciutadans.
Per més informació, podeu visitar el web www.votoaccesible.com o contactar
amb José Ángel Carrey, president d'ACIC
comunicacio@webacic.cat
info@votoaccesible.com
Mòbil: 608038822

