Ajuntament de Castellar del Vallès
Actualitat
15.605 electors de Castellar estan cridats al referèndum sobre la
Constitució Europea
Divendres 18 de febrer de 2005
Castellar del Vallès comptarà aquest diumenge, 20 de febrer, amb 22 meses
repartides en 13 seccions i nou locals per acollir la votació dels ciutadans en el
referèndum sobre el Tractat Constitucional de la Unió Europea. En total són 15.605
els castellarencs i castellarenques que estan cridats a les urnes. En aquesta ocasió hi
haurà un col·legi electoral menys que en les darreres eleccions, les europees
celebrades al juny de 2004, ja que la secció 6 que habitualment s'ubicava a
l'Auditori Municipal, se situarà a l'Espai Tolrà. Hi haurà, però una mesa més que en
els últims comicis, ja que la mateixa secció 6 que es trasllada a l'Espai Tolrà,
passarà a ser de mesa única a comptar amb dues meses. Les seccions i meses
quedaran, doncs, d'aquesta manera. A l'Ateneu hi haurà la secció 1 de mesa única; a
la Biblioteca Municipal, la secció 2 amb meses A i B; el CEIP Emili Carles-Tolrà
(Dr. Portabella, 5) acollirà la tercera secció amb meses A i B i al CEIP Emili CarlesTolrà (Dr. Portabella, 2) s'hi ubicarà la secció quarta també amb meses A i B. El
pavelló Joaquim Blume serà seu de dues seccions, la cinc i la nou, amb meses A i B
cadascuna. L'Espai Tolrà acollirà, en aquesta ocasió, tres seccions: la sis i la set, de
meses A i B cadascuna, i la secció tretze, de mesa única. A la Ludoteca Municipal
hi haurà dues seccions, la vuit, amb meses A i B, i la dotze, de mesa única. Al CEIP
Mestre Pla hi haurà la desena secció, amb meses A i B i, finalment, la secció onzena
es trobarà a l'antiga escola de Sant Feliu del Racó i serà de mesa única. Els col·legis
electorals obriran les seves portes entre les 09.00h i les 20.00h, de forma
ininterrompuda. Els membres de la mesa, però, s'hauran de presentar al col·legi a les
08.00h, per tal de constituir-la formalment, i comprovar que no faltin paperetes,
sobres, que hi hagi les cabines i que les urnes siguin les adequades.
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