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18.437 castellarencs i castellarenques podran exercir el dret a vot a
les Eleccions a les Corts Generals de diumenge, 28 d’abril

Dimarts 23 d'abril de 2019

El mapa electoral es distribueix en 7 col·legis amb un canvi destacat: la secció 1
es trasllada de l’Ateneu a l’Arxiu Municipal

Un total de 18.437 castellarencs i castellarenques estan convocats aquest diumenge,
28 d’abril, per escollir els seus representants al Congrés dels Diputats i al Senat. El
nombre de persones que podran exercir el seu dret a vot diumenge ha augmentat en
489 respecte les eleccions generals que es van celebrar el 26 de juny de 2016, i en
274 respecte les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de
2017.

La jornada es viurà a la vila en un total de set col·legis electorals on es distribuiran
14 seccions i 25 meses. En aquesta contesa electoral hi haurà un canvi significatiu:
la secció 1, situada històricament a l’Ateneu, es trasllada al vestíbul de l’Arxiu
Municipal.

La resta de col·legis seran els mateixos que en les darreres eleccions. Així, a
l’edifici d’El Mirador (antic Mercat Municipal) se situaran les seccions 2, 8 i 14. El
gimnàs de l’escola Emili Carles-Tolrà acollirà les seccions 3 i 4. A l’escola Joan
Blanquer s’ubicaran les seccions 5 i 9. L’Espai Tolrà és el recinte electoral que
acollirà més seccions, amb un total de quatre: la 6, la 7, la 12 i la 13. La secció 10
estarà situada a l’escola Mestre Pla mentre que la secció 11 es trobarà a l’antiga
escola de Sant Feliu del Racó. 11 de les seccions tindran dues meses cadascuna,
mentre que les 3 restants seran de mesa única (concretament, la 1, l’11 i la 12).

Els col·legis electorals obriran les seves portes de 9 del matí a 8 del vespre, de
forma ininterrompuda. Els membres de la mesa, però, s’hauran de presentar al
col·legi a les 8.00 hores, per tal de constituir-la formalment. L’electorat s’haurà
d’identificar amb el DNI, el passaport o el carnet de conduir amb fotografia. En
qualsevol d’aquests casos, no importarà que el document estigui caducat però haurà
de ser original, no fotocòpia.

Especial informatiu a Ràdio Castellar

L’emissora municipal Ràdio Castellar realitzarà aquest diumenge una programació
especial per fer seguiment dels resultats de les eleccions que començarà a les 21
hores. Inclourà connexions a les seus dels diferents partits polítics. El seguiment de
la nit electoral a Castellar també es podrà fer en temps real a través de la pàgina web
municipal www.castellarvalles.cat, del portal informatiu www.lactual.cat i de les
xarxes socials municipals.
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