
AJUDA’NS A MILLORAR LA DEMOCRÀCIA!

RECOLLIDA DE FIRMES

Què és Escons en Blanc?

Escons en Blanc és el partit polític que es presenta a les eleccions per deixar els seus escons buits. 
D’aquesta manera vol representar el descontentament a l’interior del parlament, i és una bona opció 
electoral per aquells ciutadans que no troben cap partit polític els representi.

Escons en Blanc ha renunciant sempre a tots els sous i subvencions públics. No cobrarà mai cap euro 
de l’Administració Pública.

Escons en Blanc pretén que la Llei Electoral reculli el Vot en Blanc Representat, i que aquest 
es manifesti en forma de cadires buides a les cambres representatives. Quan això passi el partit 
s’autodissoldrà.

Perquè recollim firmes?

L’actual llei electoral, la 
LOREG, fruit d’una reforma 
de l’any 2011, obliga a tots els 
partits sense representació 
parlamentaria a presentar 
el 0,01% del cens d’electors 
per a demostrar que és una 
opció política recolzada per la 
ciutadania.
Partits com el PACMA, Pirates 
o Recortes Cero també 
recullen firmes.

Firmes necessàries per províncies

Lleida = 358 firmes   /   Girona = 593 firmes   /   Tarragona = 655 firmes   /   Barcelona = 4.753 firmes

        Normes i orientacions

•	 Només es poden recollir firmes amb els formularis oficials.
•	 La formació política ha de posar ESCONS EN BLANC (EB), al 

requadre Hoja ha de quedar en blanc.
•	 Els fulls han de contenir les firmes d’una mateixa 

circumscripció electoral, en el cas de Catalunya s’han de 
separar en Lleida, Girona, Tarragona i Barcelona.

•	 Només poden firmar els ciutadans amb dret a vot per les 
eleccions que es recullen les firmes.

•	 Una persona només pot avalar a un sol partit.
•	 És millor escriure en bolígraf de color i lletra fàcil de llegir, 

s’han d’omplir tots els camps.
•	 La data límit per entregar els fulls: 

divendres 13 de novembre de 2015.

Àrea d’Organització i Campanya
campanya@esconsenblanc.org

On entregar les firmes?

Províncies de Barcelona i Lleida:  Joan Ramón Serra: C/ Indústria 74, 6è 4a, 08025 Barcelona
Província de Tarragona:                   Perruqueria Loli Manso: C/ Escultor Modest Gené, 4, 43204 Reus
Província de Girona:                         Llagostours: C/ Doctor Fleming 3, local 1, 17240 Llagostera

També podeu consultar la web www.esconsenblanc.org per conèixer tots els punts de recollida de 
firmes repartits pel territori.

ENTRE TOTS HO ACONSEGUIREM, MOLTES GRÀCIES PEL VOSTRE SUPORT!


