CONVOCATÒRIA DE PREMSA: CADENA HUMANA EL 24-M

Les persones cegues no podran votar en secret a les
eleccions municipals. Protesta simbòlica i legal el 24-M
 Persones amb discapacitat visual membres d’ACIC i d’Assemblea per la
Diversitat crearan una cadena humana agafats a una de real, unida a una
urna tancada amb candau
 Dues persones cegues representants de l’ACIC votaran de manera no
accessible acompanyats d’una persona de confiança i faran constar en
acta la seva disconformitat
 L’acte tindrà lloc a les 11:30 hores al C. Rosselló, 78 de Barcelona

Barcelona, 20 / maig / 2015
Des de 2004 l’Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC) ha dut a
terme una campanya política, mediàtica, de lluita legal i de sensibilització social
per aconseguir la garantia del dret a vot secret de les persones cegues. Al 2007,
es va aconseguir la modificació de la Llei Electoral, i la regulació mitjançant el
Decret 1612/2007 pel Govern, d’un procediment de vot accessible que garanteix
el secret del vot a les persones amb discapacitat visual coneixedores del Braille
que ho sol·licitin, en tots els processos electorals excepte a les eleccions
municipals, que no van ser resoltes, i continuen pendents de solució.
Els representants de l’ACIC, Joan Heras i Neus Salvat, votaran a les 11:30 hores
del matí a l’Espai per a la Gent Gran del carrer Rosselló, 78 de Barcelona
acompanyats d’una persona de confiança. Els mitjans de comunicació podran
filmar imatges de la votació no accesible.
Mentrestant, un grup de persones cegues membres d’ACIC i d’Assemblea per la
Diversitat, crearan una cadena humana a l’exterior del col·legi electoral, tot
agafant-se a una de real, unida a una urna tancada amb candau per a
representar, simbòlicament, la impossibilitat d’exercir una votació lliure, sense
lligams amb d’altres persones. L’urna i el candau simbolitzaran (com succeeix al
logotip de la campanya Vot accessible) la manca d’accessibilitat al procés
electoral.
Després de la votació, el portaveu de l’entitat, atendrà als mitjans i valorarà el
pas enrere en la garantia d’aquest dret, que ja es va vulnerar al 2011.

S’explicarà la impossibilitat de votar en igualtat de condicions ja que el Govern
no ha previst, en 7 anys, un mecanisme que permeti el vot secret per a les
persones cegues a les municipals.
D’altra banda, s’exposaran quines accions ha dut a terme l’entitat i el seu
posicionament a partir d’ara i es valoraran possibles solucions
plantejades fins al moment. Així mateix, s’exposarà la necessitat de
complir l’article 29 de la convenció Internacional de l’ONU referent a les
persones amb discapacitat, que Espanya ha ratificat.

Dades de la convocatòria
Acte: Votació de representants invidents de l’ACIC, Neus Salvat i Joan Heras
acompanyats d’una persona de confiança. Cadena humana de persones
cegues i valoració posterior de la pèrdua del dret de vot secret.
Data: 24 de Maig 2015, a les 11:30 hores
Lloc: Espai per a la Gent Gran. C. Rosselló, 78 de Barcelona

Per a més informació i/o entrevistes:
www.votoaccesible.com
www.webacic.cat
info@votoaccesible.com
José Ángel Carrey, president de l’ACIC i impulsor de la reivindicació:
Tel 689 069 431

