Aquest 14 de febrer

VOTAR
serà SEGUR
- LA GUIA -

On Votar
MODIFICACIONS DE
COL·LEGIS ELECTORALS
PASSADES ELECCIONS:

14F:

EBM EL PALAUET

ENVELAT DE VIL·LA FLORA

COL·LEGI YGLESIAS

PISTA D'HOQUEI

ESCOLA DE TEIXITS

PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS

INS LLUÍS DOMÈNECH

INS LLUÍS DOMÈNECH

SECCIÓ MESA

LOCAL ELECTORAL

ACCÉS

001

A-B

PISTA HOQUEI

c/ Tarragona S/N

002

A-B

PAVELLÓ D'ESPORTS

C/ Catalunya, 9

003

A-B

INS LLUÍS DOMÈNECH

C/ Francesc Cambó, 2

004

A-B

ENVELAT DE VIL·LA FLORA Riera Gavarra, S/N

005

A-B

PISTA HOQUEI

c/ Tarragona S/N

006

A-B

PAVELLÓ D'ESPORTS

C/ Catalunya, 9

007

A-B

INS LLUÍS DOMÈNECH

C/ Francesc Cambó, 2

008

A-B

ENVELAT DE VIL·LA FLORA Riera Gavarra, S/N

009

A-B

ENVELAT DE VIL·LA FLORA Riera Gavarra, S/N

010

A-B

INS LLUÍS DOMÈNECH

C/ Francesc Cambó, 2

Davant d' aquests canvis i per evitar desplaçar-se a un col·legi equivocat, cal que cada persona s'asseguri del
punt de votació i mesa on ha de votar abans de sortir de casa. Tota aquesta informació, la podran trobar a la targeta
censal.

Accés
Les entrades i sortides dels col·legis electorals estaran degudament
senyalitzades amb cartelleria. També hi haurà indicadors a terra
marcant tot el recorregut que caldrà seguir en funció de quina sigui
la mesa on l'elector i l'electora haurà de votar.
A terra, també hi haurà senyalitzada la distància que cal deixar entre
electors mentre s'estigui fent cua per votar.
A part de les senyalitzacions de terra, també hi haurà un seguit de tanques amb cintes delimitant i marcant la distància de
seguretat entre les cues de les diferents meses electorals i marcant el recorregut que cal seguir per tal de poder entrar, votar i
sortir del col·legi electoral sense aglomeracions.

Espais ventilats i oberts
Per evitar encreuaments entre els votants, en
els col·legis electorals s'entrarà per una porta i
se sortirà per una porta diferent.
Hi haurà control d'aforament i, a les cues,
també hi haurà personal de vigilància que
controlarà que es compleixin les distàncies de
seguretat i que totes les persones portin la
mascareta degudament col·locada.
Durant tota la jornada electoral, s'ha previst que l'empresa del servei de neteja realitzi un seguit d'actuacions per tal de
netejar i desinfectar tota la zona de votació i els espais on els electors podran agafar les paperetes del vot.
Els membres de les meses electorals també durant a terme durant tota la jornada, desinfeccions periòdiques a les meses
de votació.

Indicacions
Cal seguir totes les indicacions, tant les senyalitzacions que hi haurà
col·locades a terra, com els cartells indicatius que hi haurà penjats
durant tot el recorregut.
També hi haurà personal de l'Administració que s'encarregarà de
controlar la jornada i podrà respondre tots els dubtes dels electors. En
el moment de dirigir-se a aquestes persones, caldrà fer-ho seguint
totes les mesures de seguretat.

Hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició de tots els electors i de totes les electores a l'entrada dels col·legis electorals. Serà
obligatori fer-ne ús abans d'entrar a la zona de votació.
En cas de no poder posar-se gel per prescripció mèdica caldrà indicar-ho a la persona responsable. En aquest cas, es
proporcionarà guants per poder fer efectiva la votació.
Cal complir amb totes les mesures de seguretat que indiquen des de la Generalitat per evitar la propagació del virus.

COMUNICACIÓ

A la pàgina institucional de l'Ajuntament de Canet de Mar hi ha un espai web especial dedicat a les eleccions al Parlament de
Catalunya. En aquest espai, l'usuari hi pot trobar tota mena d'informació relacionada amb aquests comicis.
Durant la jornada del 14F, s'obrirà un espai dins d'aquest apartat web on es podrà consultar en directe l'estat dels col·legis
electorals.

POCA AFLUÈNCIA DE VOTANTS
AFLUÈNCIA DE VOTANTS ALTA
AFLUÈNCIA DE VOTANTS MOLT ALTA

Tota aquesta informació també la podeu trobar i seguir a través de les xarxes
socials de l'Ajuntament. Serà molt important que durant la jornada les pugueu
seguir per tal d'estar al dia de tot el que passa als col·legis electorals del nostre
municipi. Una forma fàcil de no perdre't cap novetat és seguir el canal oficial
de Telegram de l'Ajuntament.
Podeu unir-vos i rebre totes les alertes en directe.
t.me/ajcanetdemar

Meses electorals segures
Material de protecció
Mascaretes FFP2
Pantalles facials
Bates resistent sa fluids
Guants de nitri
Equip EPI

Material de neteja
Solució alcohòlica per al rentat de mans.
Desinfectant de superfícies (o solució hidroalcohòlica) per netejar la
superfíciedeles taules.
Tovalloles de paper d’un sol ús o capses de mocadors de paper
(per aplicar lasolució hidroalcohòlica o desinfectant).

Els membres de les meses electorals hauran d'estar a una distància d'1,5 metres entre elles durant tota la jornada de votació i
es permetrà reduir aquesta distància a 1 metre en el moment de l'escrutini.
Els/les membres de la mesa no tocaran el sobre de votació, però sí seran els que retiraran el paper que tapa l’urna. Si és
necessari, indicaran al votant que mostri el sobre per comprovar que només n’hi ha un. Els votants situaran el vot a
l’interior de l’urna.
Per mostrar el document d'identitat al membre encarregat de la mesa, s'haurà de dipositar en una safata tal com indicarà el
cartell que el i la votant trobarà a la mateixa mesa o com indiqui el president d'aquesta.

Es recomana portar el vot
preparat de casa i tenir-ho
tot preparat en el moment
de la votació

