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Les eleccions tindran lloc diumenge 26 de maig.

18.542 persones podran exercir el dret a vot a les eleccions
municipals i europees de diumenge, 26 de maig

Dijous 23 de maig de 2019

El mapa electoral es distribueix en 7 col·legis, 14 seccions i 25 meses electorals

Un total de 18.542 castellarencs i castellarenques estan convocats aquest diumenge,
26 de maig, per escollir els seus representants al Parlament Europeu i a
l’Ajuntament de Castellar del Vallès.

Les eleccions municipals, que tenen lloc cada quatre anys, comptaran amb un cens
de 18.532 persones, 637 més respecte els comicis locals que es van celebrar el 24 de
maig de 2015 i 95 més respecte les darreres eleccions a Corts Generals del passat 28
d’abril. D’altra banda, les eleccions europees, que tenen lloc cada cinc anys i
aquesta vegada coincideixen amb les municipals, disposaran d’un cens de 18.517
persones.

La diferència d’electors entre les dues eleccions de diumenge rau en el nombre de
ciutadans estrangers residents a Castellar del Vallès que voten en uns o altres
comicis. Així, 18.455 persones de nacionalitat espanyola i 52 de nacionalitat
estrangera podran votar en les dues conteses electorals, 25 persones de nacionalitat
estrangera podran votar només a les eleccions municipals i 10 persones de
nacionalitat estrangera només ho podran fer a les eleccions al Parlament Europeu.

A les eleccions al Parlament Europeu, la ciutadania amb dret a vot podrà escollir
entre un total de 32 candidatures que es poden consultar clicant aquí. Cal recordar
que en aquests comicis s’escolliran 54 diputats per a l’Eurocambra en una
circumscripció única per a tot l’Estat espanyol.

D’altra banda, 7 són les candidatures que es presenten a les eleccions municipals
que es disputaran un total de 21 places de regidor/a (la quantitat establerta legalment
per als municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants). Podeu consultar les
candidatures procamades clicant aquí.

Com en les eleccions del passat 28 d’abril, la jornada es viurà a la vila en un total de
set col·legis electorals on es distribuiran 14 seccions i 25 meses. Cal recordar que la
secció 1, situada històricament a l’Ateneu, estarà situada novament al vestíbul de
l’Arxiu Municipal.

Pel que fa a la resta de col·legis, 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
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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.

Seguiment del resultats a temps real a través del web municipal

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. L’emissora municipal, Ràdio
Castellar, també 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.
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