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INFORME DEL PROCÉS D’OBSERVACIÓ A LES ELECCIONS 
PRESIDENCIALS, LEGISLATIVES  I MUNICIPALS DE GUATEMALA – 
SETEMBRE 2011 
 
 
1. Introducció 
 
Aquest informe resumeix el procés d’observació de les eleccions presidencials, 
legislatives i municipals que van tenir lloc a Guatemala el dia 11 de setembre. El Fons 
Català ha estat present, durant les darreres dues dècades, en nombrosos comicis de 
la regió centreamericana, ja sigui a partir d’àmplies delegacions de polítics i tècnics 
municipals de Catalunya, o a través del personal del Fons Català a Barcelona i de 
l’oficina tècnica de Managua. 
 
Entenem l’observació electoral com un instrument que contribueix a l’enfortiment de la 
democràcia representativa i participativa del país que convoca eleccions, i que permet 
inserir-nos en la realitat política del país, enfortint així els llaços de cooperació i relació 
institucional existent des d’abans dels comicis. Guatemala és un dels països prioritaris 
des de la cooperació descentralitzada catalana, i ho demostren els diversos projectes 
als quals hem donat suport i al vincle establert amb alguns dels seus municipis o 
contraparts estratègiques. 
 
En aquesta ocasió, l’observació s’ha realitzat des de la nostra oficina tècnica de 
Managua, i s’ha centrat en un dels territoris amb qui el Fons Català ha treballat més 
directament, com és el departament de Petén. L’acreditació oficial davant el Tribunal 
Suprem Electoral s’ha gestionat a través de la Fundació INCIDE, que ha estat i és un 
dels nostres socis locals històrics en processos de desenvolupament local i enfortiment 
institucional a la regió. 
 
La missió s’ha realitzat entre els dies 7 i 12 de setembre, amb el següent calendari 
orientatiu: 
 
Data Acció Lloc 
7 de setembre Reunió amb INCIDE. Preparació de la 

logística d’observació 
Seu Fundació INCIDE 
(Ciudad de Guatemala) 

8 de setembre Acreditació i recollida de 
documentació 

TSE (Ciudad de Guatemala) 

9 de setembre Presentació davant la seu del TSE 
regional de Petén 
Establiment de ruta de centres de 
votació i visita prèvia per observar el 
trasllat del material electoral 

Flores (Petén) 

10 de setembre Reunions amb candidats i persones 
referents a la regió 

Flores (Petén) 

11 de setembre Jornada de votació: OBSERVACIÓ 
ELECTORAL 

Flores – àrea urbana i rural 
(Petén) 

12 de setembre Recollida de dades de votació. 
Preparació d’informe. 

Flores (Petén) 
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2. Context previ 
a) Context nacional 

 
La campanya electoral ha estat marcada per la decisió judicial, recorreguda i ratificada 
en diferents ocasions, d’inhabilitar la candidata presidencial de la coalició UNE-GANA, 
Sandra Torres. Aquest ha estat un fet àmpliament divulgat per la premsa internacional, 
i la raó principal ha estat el frau de llei que suposava el divorci entre el President, 
Álvaro Colom, i Sandra Torres, amb l’objectiu de superar la prohibició legal de 
presentar la seva candidatura a la presidència. 
 
D’aquest manera, el partit oficial no ha pogut presentar candidatura a la presidència, i 
ha modificat substancialment la correlació de forces dels altres partits i les aspiracions 
d’altres candidats, que s’han vist automàticament enfortits a les enquestes. 
 
Els principals candidats en aquesta elecció presidencial han estat Otto Pérez Molina, 
del Partit Patriota (PP), que ja va disputar una segona volta el 2007 enfront d’Álvaro 
Colom; Manuel Baldizón, del nou partit Libertad Democrática Renovada (LIDER) i que 
s’ha vist especialment beneficiat de la inhibició de Sandra Torres; Eduardo Suger, de 
Compromiso, Renovación y Orden (CREO), vell i experimentat polític que també 
repeteix aspiracions. Amb menys possibilitats apareixien aspirants de partits amb llarg 
recorregut al país, com Juan Gutiérreez (PAN), Harold Caballeros (VIVA-EG) o 
Rigoberta Menchú (aliança WINA’Q – URNG – ANN). 
 
Les eleccions, com succeeix a Guatemala cada quatre anys, fan coincidir el vot 
presidencial, legislatiu, municipal i al Parlament centreamericà en un sol dia. Això fa 
que se sobreposin diferents campanyes i missatges amb enfocaments nacionals, 
regionals i locals, i que el procés sigui llarg i complex. Malgrat tot, cada cop hi ha un 
vot més raonat segons quina sigui l’elecció, i es donen diferències importants entre 
partits en base a quins siguin els candidats. 
 
A Guatemala hi ha un pes decisiu de les persones que encapçalen les llistes i una 
baixa vinculació ideològica amb els partits, que d’una elecció a l’altra desapareixen, es 
transformen o s’alien amb altres forces. També molts candidats passen per diferents 
partits en un lapse de pocs anys, fet que no és castigat a les urnes fruit d’aquesta 
mínima adscripció dels votants a unes sigles determinades. 
 
No es pot oblidar que aquestes eleccions tenen lloc en un context on la violència i el 
crim organitzat continuen tenint un paper preponderant en la societat guatemalenca, 
que és víctima d’un xoc de forces entre diversos grups dedicats a activitats il·lícites. 
L’índex de criminalitat és un dels més alts a nivell mundial, i la penetració del crim 
organitzat en diferents esferes institucionals també ha sumit el país en una crisi de 
governabilitat. La creació de la CICIG, òrgan jurídic amb finançament extern dedicat a 
la persecució de la corrupció a les institucions, tampoc ha aconseguit grans avenços 
malgrat les expectatives creades durant la seva constitució. 
 

b) Context regional 
 
El departament del Petén, el més gran de Guatemala, és on s’ha realitzat la nostra 
observació electoral. El Fons Català ha enfocat el seu treball al país en aquesta regió 
des de fa molts anys, i actualment ens trobem en un procés de consolidació 
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institucional de la mancomunitat de municipis de la conca del llac Petén – Itzá, 
conformada per Flores, San Benito, San José, San Andrés i San Francisco. Donat que 
el nostre acompanyament es fa a través de les municipalitats, era especialment 
significatiu saber com quedaven conformades les noves institucions locals i explorar la 
nova conjuntura creada després de les eleccions. 
 
El “factor Baldizón” era enguany un element diferencial en relació a eleccions 
passades, ja que el candidat presidencial és originari de Flores i ha invertit molts 
recursos en la campanya al seu departament. De fet, una de les grans incògnites era 
saber si el seu nou partit tindria incidència a nivell local i aconseguiria desplaçar altres 
partits que actualment governen les alcaldies. 
 
Un altre nucli de poder es concentra al voltant de l’exalcalde de San Francisco per la 
UNE, Vinicio Penados, que en aquestes eleccions es presentava com a diputat 
departamental pel PP. La fèrria disputa regional entre totes dues agrupacions ha 
propiciat fins al darrer moment impugnacions de candidatures, entre elles la del propi 
Vinicio Penados, que encara no han estat totalment resoltes i que poden allargar-se 
encara diverses setmanes. 
 
També el cas de San José és paradigmàtic, en tant que l’exalcalde Julián Tesucún 
també aspira a una diputació per la coalició UNE-GANA, i el seu fill, Gustavo Tesucún, 
aspira a l’alcaldia del municipi però amb una forta pugna interna que té molt a veure 
amb vincles familiars i ètnics. 
 
En qualsevol cas, el context nacional té un lligam estret amb el que passa a Petén, 
que és un corredor molt actiu per al tràfic il·lícit de mercaderies, controlades per màfies 
i grups paramilitars. El recent assassinat de 27 camperols (maig de 2011) en una finca 
del municipi de La Libertad no va fer sinó posar damunt la taula d’una manera 
descarnada el control que aquests grups exerceixen sobre una part del territori, i la 
disputa entre clans per aquest mateix control. El govern va instaurar un estat de setge 
durant moltes setmanes, convertit ara en estat d’alarma, que va mobilitzar l’exèrcit als 
carrers, ocasionant un fort impacte en l’economia local i regional, principalment en el 
sector turisme. 
 
Petén, tot i això, segueix sent un focus d’entrada de visitants nacionals i estrangers, 
motivats per l’atractiu de les reserves naturals i els complexos de ruïnes maies. El flux 
econòmic que això representa no impacta encara sobre la població autòctona, que 
presenta un índex de pobresa sis punts per damunt de la mitjana nacional, amb quasi 
un 70% de persones que viuen en zones rurals, en molts casos mal comunicades i de 
difícil accés. També hi ha un interès creixent de grups econòmics i de poder envers 
l’explotació dels recursos naturals de la regió, especialment aigua i petroli, a més de 
recursos molt lligats a les àrees protegides com la fusta. Tot això pot ser una font de 
conflicte a curt termini amb la població autòctona. 
 
3. Observació electoral 

a) Procediments i logística 
 
El Fons Català ha estat acreditat a través de la Fundación INCIDE, un organisme que 
és contrapart estratègica nostra en els processos que duem a terme al país i de 
manera singular al Petén. Precisament, el fet de tenir contactes permanents al territori 
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ens facilita accedir a instàncies de govern, com ara el Tribunal Supremo Electoral, i no 
haver de fer les sol·licituds sense cap homòleg guatemalenc, cosa que faria més 
complexos els tràmits. 
 
En la sol·licitud signada pel president del Fons català es remarcava l’interès a 
desenvolupar l’observació a la zona central del Petén, fet que per al propi TSE era 
positiu ja que no és un indret prioritzat pels organismes internacionals, sobretot tenint 
en compte les dificultats logístiques que comporta. En aquest sentit, els tècnics 
d’INCIDE i de la mancomunitat de municipis de la conca del llac Petén – Itzá van 
facilitar-nos la mobilització durant les jornades prèvies i el mateix dia de la votació. 
 

b) Jornades prèvies (9 i 10 de setembre) 
 
Les jornades prèvies al dia de la votació van ser dedicades a presentar-nos davant la 
seu regional del TSE, fer una primer ruta per les escoles i centres de votació que 
serien observats durant el diumenge electoral, i tenir reunions de coordinació i 
intercanvi amb persones de la regió per conèixer com s’havia desenvolupat la 
campanya. 
 
A la seu del TSE es va fer una visita de caràcter formal, per donar a conèixer la nostra 
presència com a observadors internacionals al territori, i informar de quina era la 
nostra ruta prevista. Cal dir que se’ns va donar la màxima llibertat per decidir el 
recorregut sense cap impediment. També se’ns va lliurar el material que el TSE havia 
editat per repartir entre tota la població sobre el procediment de vot. 
 
 

 
 

Visita a la seu del TSE a Flores, Petén 
 

També es va fer un recorregut previ per alguns dels centres de votació que serien 
objecte d’observació durant la jornada electoral, per tal d’identificar els llocs exactes i 
els temps necessaris per accedir-hi per carretera. Es va decidir centrar l’observació a  
Flores, ja que la grandària dels termes municipals feia inviable abastar més territori, i a 
més era interessant poder conèixer escoles situades a les àrees rurals del propi 
Flores. Finalment, doncs, es va fer un recorregut identificatiu pel casc urbà de l’illa, per 
alguns centres del cantón urbà de Santa Elena i a les comunitats d’El Naranjo i Ixlú. 
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Per conèixer apreciacions directes sobre el context sociopolític de la regió, es van 
mantenir trobades amb l’actual gerent de la Mancomunitat de Municipis de la conca del 
llac Petén Itzá, Vinicio González, i amb el director executiu de la Autoridad del Lago de 
Petén (AMPI) i exgerent de la mateixa mancomunitat, Emilio Matus. 
 
En relació a l’ambient preelectoral, és significativa la quantitat de propaganda 
desplegada pels diversos partits en tot el territori, especialment a les capçaleres 
urbanes. Diversos líders i candidats presidencials van ser a Petén en les darreres 
setmanes fent campanya, i el fet que un d’aquests candidats, Manuel Baldizón (amb 
forta intenció de vot a les enquestes) sigui natiu de Flores també va fer augmentar 
l’interès local per les eleccions. La majoria de la propaganda era, precisament, del 
partit LÍDER, amb missatges molt contundents repartits en diferents formats. 
 

    
 

En línies generals, però, la normalitat ha estat la tònica dominant durant les jornades 
prèvies a l’elecció en tot el territori de Petén. 
 

c) Dia de la votació (11 de setembre) 
  
A continuació resumim els diferents moments en què es va dividir l’observació durant 
la jornada electoral al municipi de Flores. Prèviament, però, cal deixar constància d’un 
fet que vam observar poc abans de les 6 del matí, quan ens dirigíem al primers centres 
de votació. En diferents carrers del municipi van aparèixer centenars d’octavetes amb 
frases al·lusives a un candidat polític presidencial, recomanant triar altres opcions: 
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El document anava signat per un grup d’estudiants de la Universitat de San Carlos, 
malgrat que al llarg de la jornada aquest centre docent va negar qualsevol 
responsabilitat en relació a aquesta octaveta. Brigades de neteja municipal van 
encarregar-se de recollir aquests papers que havien estat llançats durant la nit, i no hi 
va haver cap més conseqüència en relació al fet. 
 
Hora Lloc Observació 
6:00 Illa de Flores Assistim a la constitució de meses de quatre centres de votació: 

Escola oficial urbana mixta “Miguel Castellanos Pacheco” (meses 
13.969, 13.970 i 13.971), Teatre municipal (meses 14.009 i 
14.010), Biblioteca municipal (mesa 14.012) i Ràdio Tikal (mesa 
14.011). La mesa 14.009 és l’escollida per fer-hi un seguiment 
més directe i assistir al recompte final de vots. 
 
En tots els casos observem un procés acurat de tots els passos 
que marca la llei electoral, en especial el recompte de paperetes 
que es posen a disposició dels votants i la revisió de tot el material 
electoral. Tots els membres de taula s’han incorporat a l’hora 
prevista i cadascú assumeix la seva funció sense cap 
contratemps. 
 
La nostra presència és assumida sense cap problema, i ens 
deixen entrar i sortir dels recintes durant la constitució de les 
meses. Hi ha altres observadors nacionals adscrits a taules 
determinades, però no veiem cap més observador internacional. 
 

 
 

7:00 Illa de Flores Obertura del procés de votació, sense cap retard en les set meses 
observades. Els votants feien cua des de mitja hora abans i tot es 
desenvolupa amb ordre i eficàcia. Hi ha molts periodistes a la 
zona, i ens entrevisten per a un canal nacional. Conversem amb 
un observador  nacional adscrit a la mesa 14.010. També es pot 
veure que hi ha fiscals de pràcticament tots els partits en cada 
mesa. 
 

7:40 Illa de Flores, 
escola M.C.P. 

S’observa que hi ha confusió en alguns votants en relació al color 
de les paperetes, que acaben sent dipositades en una urna 
diferent a la que correspon. Això hauria de ser resolt durant el 
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Hora Lloc Observació 
moment del recompte, evitant que s’anul·lin aquests vots. 
 

9:45 Illa de Flores Es preveu que cap a migdia, el candidat presidencial Manuel 
Baldizón voti a la mesa 13.970 de l’escola M.C.P. Això ocasiona 
un gran desplegament periodístic als voltants del recinte i a la 
pròpia aula de votació. 
 
Observem una bona atenció a persones amb discapacitats, que no 
han de fer cues i reben un seguiment més personalitzat per part 
d’alguns membres de mesa. També hi ha un gran nombre de 
persones analfabetes que poden signar al cens amb el dit entintat. 
 

 
 

L’afluència de votants és bastant alta, i cada persona dedica una 
mitjana d’uns 7 minuts per exercir el dret a vot (verificació al cens, 
entrega de paperetes, tria de les opcions polítiques en un espai 
privat, introducció de les paperetes a les urnes, signatura al cens i 
marcació del dit amb tinta indeleble). Això ocasiona que en tots les 
meses es vegin cues, ja que el procés és lent per la pròpia 
dinàmica establerta per la llei electoral, que preveu encara molts 
mecanismes de control. 
 

11:15 Illa de Flores, 
mesa 13.970 

Uns 25 periodistes i càmeres de televisió s’ubiquen 
estratègicament tot esperant l’arribada del candidat presidencial 
de partit LÍDER. Això dificulta en excés que els votants que estan 
fent cua puguin exercir el seu dret a vot amb normalitat. L’aula és 
petita i es crea un ambient sufocant. 
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Hora Lloc Observació 

 
 

A les 11:50 fa la seva aparició el candidat, però és obligat a 
col·locar-se rere tres persones que feien cua per la pròpia gent. 
L’expectació és màxima entre la premsa i se succeeixen les 
corredisses a dins i fora de l’aula. En tot el temps, però, els 
membres de mesa i els fiscals dels partits segueixen ocupant els 
seus llocs i no es posa en risc la supervisió del material electoral. 
El procés de votació del candidat esdevé molt llarg, de quasi 20 
minuts, per la quantitat de fotografies i imatges que se sol·liciten, i 
fins i tot es graven entrevistes en directe a l’interior del recinte. 
Finalment, la sortida del candidat fa tornar la mesa a la normalitat. 
 

  
 

  
 

12:35 Illa de Flores, 
Saló Municipal 

Visitem el darrer centre de votació de l’illa de Flores, ubicat al Saló 
municipal i amb quatre meses: 14.013, 14.014, 14.015 i 14.016. Es 
tracta d’un únic espai molt gran on es distribueixen les quatre 
meses sense separacions visibles. Hi ha molta gent que passeja 
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Hora Lloc Observació 
per l’interior però la sensació és d’ordre i control. A aquesta hora ja 
ha disminuït molt l’afluència de votants i en algunes meses ja no hi 
ha cua. 
 

13:00 Santa Elena Visitem l’escola oficial urbana mixta tipus federació “José Benítez 
Gómez”. Es tracta d’un centre on hi ha ubicades 11 meses, ja que 
Santa Elena és la zona de Flores amb major cens. La normalitat 
és la tònica dominant, amb molta gent buscant la seva mesa 
corresponent. Destaca la informació situada sempre a l’exterior de 
les aules per ajudar a trobar-ne la ubicació, tot i que el recinte és 
ampli i una mica confús. 
 
Com que el centre és d’accés obert, hi ha molts infants i gent 
aliena a la votació fora de les aules, però a l’interior la situació és 
molt ordenada. La policia ha tallat els carrers adjacents per facilitar 
l’arribada de les persones a peu. 
 

13:30 Santa Elena Just al davant de l’anterior centre electoral hi ha també l’escola 
normal rural nº 5 “Profesor Julio Edmundo Rosado Pinedo”. En 
aquest centre hi ha 10 meses i es nota molt afluència. Les 
persones a qui consultem expressen que hi ha hagut normalitat 
durant tot el matí. Coincidim amb dos observadors internacionals. 
 

15:00 Ixlú La comunitat d’Ixlú, situada a l’àrea rural de Flores, compta amb 
dos centres de votació. El primer que visitem, l’escola oficial rural 
mixta, consta de 6 meses (14.001 a 14.006). Alguns fiscals de 
diferents partits manifesten que han posat denúncies sobre el 
trasllat de gent a votar per part de membres de LÍDER en aquest 
centre. Diuen que a través de busos ha vingut gent d’altres 
departaments i que s’havien empadronat recentment a Flores, fet 
que ha comportat molta tensió en alguns moments per la visible 
presència de tantes persones provinents de fora. 
 
En el moment en què arribem la situació ja ha tornat a la 
normalitat i les files de votants són bastant nombroses. No hi ha 
presència d’altres observadors, com sol passar en moltes escoles 
rurals. 
 

  
 

15:30 Ixlú L’altra centre de votació, el saló social municipal, només compta 
amb tres meses. Com en els altres centres, fem una revisió ràpida 
del recinte i de cada mesa, tot observant la presència dels seus 
membres i fiscals, la situació del material electoral i les facilitats 
per al votant. No es detecta cap situació irregular, i el nombre de 
votants ja és molt escàs. 
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Hora Lloc Observació 
 

17:00 Illa de Flores Tornem al centre de Flores per assistir a la darrera hora de 
votacions. Pràcticament ja no hi ha cues i l’ambient és molt 
tranquil, observant-se una forta presència policial que patrulla als 
voltants dels centres de votació.  
 

18:00 Illa de Flores, 
teatre municipal 
Mesa 14.009 

Ens instal·lem a la mesa 14.009 per assistir al tancament del 
procés de votació i a l’escrutini. A la taula adjacent, la 14.010, hi 
ha dos observadors nacionals fent la mateixa funció. La mesa 
tanca amb puntualitat. 
 
Durant una hora i mitja, la taula fa un recompte de totes les 
paperetes no usades i s’hi col·loca un segell per anul·lar-les. És un 
procés lent i carregós, però que es fa amb molta sistematicitat. Al 
voltant de la taula hi ha unes 15 persones, entre membres de 
mesa i fiscals, que segueixen amb atenció tot el procés. 
 

19:30 Mesa 14.009 Inici del recompte de paperetes per a l’elecció de President. La 
mecànica serà la mateixa per a les altres urnes: es compten les 
butlletes emeses i ha de coincidir amb la diferència respecte de les 
butlletes no usades. El problema que apareix, i que es detecta de 
manera ràpida, és que hi ha butlletes introduïdes en les altres 
urnes per la confusió amb els colors, però la mesa accepta que 
també seran vots vàlids i que caldrà sumar-los un cop s’hagin 
obert totes les urnes de votació. 
 
El resultat final, amb tots els vots emesos comptats, és el següent: 
 

LIDER  100 UCN  5 PAN  2 ADN  1 
PP  74 VIVA – EG  4 ANN  2  
CREO  20 PU  3 CASA  1  

 
Hi ha 6 vots en blanc i 8 vots nuls. 
 

20:05 Mesa 14.009 Comença el recompte de paperetes per a l’elecció de diputats de 
la llista nacional. Les úniques discussions que hi ha és en relació a 
alguns vots nuls, que els fiscals respectius defensen com a vàlids 
o no en funció de si els pot beneficiar. S’arriba sempre a 
consensos a partir del criteri final dels membres de la mesa. Els 
resultats finals són: 
 

LIDER  69 UNE  15 PAN  4 ANN URNG 1 
PP  49 UCN  7 FCN  2 PU 1 
CREO 27 VIVA – EG  6 FRG  2 Victoria  1 

 
Hi ha 18 vots en blanc i 22 vots nuls. 
 

20:45 Mesa 14.009 Comença l’escrutini dels vots emesos per a la llista de diputats 
departamentals. El resultat final és el següent: 
 

LIDER  77 UNE  19 UCN  4 
PP  53 PU  6 PAN  3 
CREO  34  VIVA – EG 5 Victoria  2 
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Hora Lloc Observació 
 
Hi ha 11 vots en blanc i 11 vots nuls. 
 

21:10 Mesa 14.009 Inicia l’escrutini de les paperetes per a diputats al PARLACÉN. 
Cada recompte segueix sent lent però s’agilitza a mida que es 
nota més cansament entre els membres de la mesa. Sorprèn 
l’elevat nombre de vots en blanc i nuls en algunes de les 
votacions. El resultat final és aquest: 
 

LIDER  66 UNE  17 VIVA – EG  4 PU  1 
PP  45 PAN  5 ANN URNG 3 Victoria  1 
CREO 18 FRG  4 UCN  2  

 
Hi ha 27 vots en blanc i 31 vots nuls. 
 

21:35 Mesa 14.009 Comença l’escrutini de la darrera urna de la votació, corresponent 
a l’elecció d’alcalde i regidors. El resultat final per al municipi de 
Flores en aquesta mesa és el següent: 
 

PP  77 UNE  25 PAN  6 VIVA – EG  5 
LIDER  74 CREO  16 ANN URNG 5  

 
Hi ha 7 vots en blanc i 10 vots nuls. 
 

21:55 Mesa 14.009 Finalitza el recompte de paperetes. Els membres de la mesa 
passen a complimentar les actes i a recollir el material. El procés 
finalitza al voltant de les 11 de la nit. 
 
Tot s’ha desenvolupat amb una gran correcció i sense cap 
incidència remarcable, més enllà de la discussió que generaven 
alguns vots nuls. Malgrat el cansament per tantes hores de 
dedicació, tothom ha estat molt rigorós en el seu rol i la jornada 
conclou sense cap més incidència. 

 
4 . Els resultats 
 
A nivell nacional, les eleccions presidencials van donar com a resultat la celebració 
d’una segona volta entre el candidat del PP, Otto Pérez Molina, i el LIDER, Manuel 
Baldizón. Precisament aquesta ha estat la gran sorpresa, ja que malgrat que les 
enquestes auguraven un millor resultat per al PP, el candidat de LIDER s’ha vist 
afavorit per la inhabilitació de la candidata de la UNE i ha recollit bona part dels seus 
hipotètics votants. 
 
Els vots aconseguit per les principals forces polítiques han estat els següents: 
 
Partit o coalició Número de vots Percentatge 
PP 1.611.493 36,01 
LIDER 1.038.287 23,20 
CREO 732.842 16,38 
UCN 383.643 8,57 
VIVA - EG 275.475 6,16 
ANN – URNG - WINAQ 146.353 3,27 
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PAN 123.648 2,76 
Unionista 97.381 2,18 
CASA 46.395 1,04 
ADN 19.038 0,43 

Font: Tribunal Supremo Electoral 
 

Pel que fa als resultats per a diputats nacionals, tenint en compte que en aquest la 
coalició UNE-GANA sí que hi participava, els percentatges varien substancialment: 
 

26,62%

22,57%

9,50%

8,87%

8,67%

7,87%

2,50%1,62%
2,70%

2,74%
3,12%

3,23%

PP

UNE - GANA

UCN

LIDER

CREO

VIVA - EG

ANN - URNG -
WINAQ
PAN

FRG

Unionista

Victoria

Font: Tribunal Supremo Electoral 
 

Es fa difícil, en el cas de Guatemala, establir comparatives amb eleccions precedents, 
ja que és una tònica generalitzada el canvi de sigles de partits, la creació de noves 
forces o la coalició de partits que abans participaven en solitari. En tot cas, sí que es 
poden apuntar algunes dinàmiques clares, com la pujada de vot del PP, que ha estat 
el principal vencedor d’aquestes eleccions; la davallada de la UNE, que tot i participar 
ara en coalició amb GANA no ha pogut millorar els resultats de 2007; la irrupció de 
LIDER com una nova força a tenir en compte; el manteniment d’algunes forces 
minoritàries de centresquerra, como Encuentro por Guatemala, o la quasi desaparició 
de partits que havien estat majoritaris al país, com és el cas de FRG o PAN. 
 
Pel que fa a les eleccions municipals, i centrant-nos en el cas del Petén, els resultats 
ofereixen el següent panorama, ja amb la llista de nous alcaldes electes: 
 
Municipi Alcalde Partit 
Flores Amando Aragón PP 
San Andrés Milton Méndez PP 
La Libertad Gustavo Díaz PP 
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San Benito Sonia de Pleitez LIDER 
Melchor de Mencos Ricardo Ávila LIDER 
Santa Ana Carlos Garrido LIDER 
Dolores Marvin Cruz UNE – GANA 
San Francisco Encarnación Jolá UNE – GANA 
San José Gustavo Tesucún UNE – GANA 
Sayaxché Rodrigo Pop CREO 
Poptún Kevin Duke UCN 
San Luis Sergio Díaz VIVA – EG 

Font: Prensa Libre 
 

Hi ha altres municipis d’altres departaments amb qui el Fons Català té projectes actius 
o hi ha mantingut algun tipus de vincle. És el cas de Concepción Las Minas (on serà 
reelegit l’alcalde actual, Juan Vanegas, del PP), Colotenango (on ha guanyat la UNE 
amb el candidat Aroldo José Ríos) o Chahal (que tindrà alcalde de LIDER, Gonzalo 
Coc). En el cas de la capital, Ciudad de Guatemala, ha estat reelegit Álvaro Arzú, del 
Partit Unionista. 
 
5 . Conclusions i recomanacions 
 
El procés d’observació que ha dut a terme el Fons Català, per bé que limitat, ha tingut 
un resultat positiu pel que fa a les meses i centres de votació sotmesos a escrutini 
directe. Es pot afirmar que a nivell tècnic s’han seguit de manera escrupolosa les 
indicacions del TSE i de la llei electoral, i no s’ha observat cap irregularitat que hagués 
pogut tenir incidència directa en el recompte final. 
 
Sí que hi ha, en canvi, molts elements que fan pensar que durant els dies previs s’han 
pogut dur a terme accions que podrien ser constitutives d’investigació per part del TSE 
o de les autoritats competents, com ara el flux de votants que resideixen en altres 
departaments i que eren portats als centres de votació de Petén en transports flectats 
expressament per partits polítics. Hi ha diversos testimonis i dades que avalarien 
aquest fet, que queda però fora de l’abast de la nostra observació. 
 
Volem remarcar l’alt grau de dedicació de les persones que van ser escollides per 
formar part de les meses electorals i dels fiscals dels partits. El temps esmerçat per fer 
la seva tasca (quasi 20 hores consecutives sense interrupció) avala l’intens treball que 
han hagut de dur a terme, amb el cansament i la fatiga que suposa tot el procés. La 
professionalitat amb què s’ha actuat durant la jornada, especialment a la mesa 
observada per nosaltres amb més atenció, s’ha de posar de manifest. 
 
El sistema electoral de Guatemala encara incorpora molts elements de control que fan 
molt feixuga la votació per part de cada elector, i que causen llargues cues o escrutinis 
interminables. Cal pensar si aquesta realitat s’ha de mantenir de manera indefinida o 
és necessari pensar en mecanismes més àgils que, tot i vetllant per les garanties 
democràtiques del procés, rebaixin la càrrega procedimental de la jornada electoral. 
Així, per exemple, el recompte i anul·lació de butlletes no emeses ocupa una hora i 
mitja de feina a la mesa, quan podria ser un tràmit eludible si es valora suficientment la 
tasca dels fiscals que ja vetllen perquè no hi hagi lloc a vots duplicats o erronis. En tot 
cas, també és fonamental garantir la transparència i fiabilitat del cens per assumir 
qualsevol canvi en el procés que elimini aquests controls redundants. 
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La logística de l’elecció ha estat correcta en línies generals, i el material electoral ha 
estat ben distribuït en tots els llocs observats. Alguns recintes reuneixen condicions 
poc adaptables al clima rigorós del Petén, però això depèn més de les inversions 
governamentals en matèria d’educació que no pas al TSE. En tot cas, el fet de 
romandre 20 hores en un espai tancat obliga a tenir millor cura dels mateixos per evitar 
que al cansament s’hi sumin factors externs que dificulten el seguiment de la jornada. 
 
La coincidència de diferents eleccions en un dia, fins a cinc en total, també ocasiona 
que el procés sigui especialment llarg. Caldria afavorir canvis legislatius en el futur per 
aconseguir separar alguna de les eleccions, com la municipal, que afavoriria també el 
debat polític a partir d’una agenda local i no en funció de la política nacional, que 
acaba copant el discurs majoritari de la campanya. 
 
També cal afegir que aquesta observació no pot entrar a valorar aspectes de caràcter 
més nacional, com la inhabilitació d’algun dels candidats o la campanya a nivell de 
país, ja que no és part dels nostres objectius i no comptàvem amb el suport humà per 
tenir una opinió prou contrastada al respecte.  
 
Finalment, cal destacar les facilitats atorgades per a la nostra observació, tant des del 
personal del TSE com dels membres de totes les meses al Petén, que no van posar 
cap impediment per desenvolupar la nostra tasca i més aviat van afavorir que 
poguéssim treballar amb comoditat. 


