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Canvi d'ubicació dels col·legis
electorals de Sant Celoni i las
Batllòria el 14-F per complir les
mesures sanitàries
Els canvis volen garantir que hi hagi una porta d'entrada i una de sortida per tal
que l'electorat faci un circuït i no entri i surti per la mateixa porta

Imatge d'arxiu d'una urna en unes eleccions. | AjM

De cara a les properes eleccions al Parlament de Catalunya previstes pel 14 de febrer, alguns
locals electorals de Sant Celoni i la Batllòria canviaran d'ubicació per tal d'oferir espais que
compleixin amb les mesures de seguretat Covid-19. Els canvis volen garantir que hi hagi una
porta d'entrada i una de sortida per tal que l'electorat faci un circuït i no entri i surti per la mateixa
porta. A la tarja censal que aquests dies l'electorat rep al seu domicili, ja hi consten aquests
canvis d'ubicació dels locals electorals.
D'aquesta manera les modificacions són les següents:
El col·legi electoral Can Ramis (Secció 1) (Sala Bernat Martorell) tindrà l'entrada pel carrer Sant
Josep
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El col·legi electoral Teatre Ateneu (sala petita) l'entrada es farà pel carrer Germà Emilià
El Sax Sala (secció 3) es trasllada al Pavelló Sot de les Granotes. Entrada pel costat de l'accés a
l'aparcament subterrani
El col·legi Local Social AAVV Illes Belles s'ubicarà al Pavelló 11 de Setembre - grades. Entrada per
l'accés a grades del carrer Esteve Cardelús.
El col·legi situat a l'Institut Escola Pallerola (abans AAVV Sant Pons) es trasllada a la Pista
coberta Jaume Pons del Camp Municipal d'Esports. Entrada per l'avinguda Catalunya.
El Sax Sala (secció 6) es trasllada al Pavelló Sot de les Granotes. Entrada pel costat de l'accés a
l'aparcament subterrani
El col·legi electoral de l'AAVV Les Borrelles es trasllada al Pavelló 11 de Setembre/pista. Entrada
per la rampa de les pistes del carrer Esteve Cardelús.
El col·legi electoral Can Ramis (secció 8) Sales d'exposicions. L'entrada sertà per la plaça de la Vila.
L'Escola Montnegre de La Batllòria passa a la Unió Batllorienca. Entrada pel carrer Breda
Les urbanitzacions votaran a l'Institut Escola Pallerola al gimnàs i entraran per la porta principal
del centre.
Per mesures preventives i organització dels col·legis electorals en aquest enllaç
(http://www.santceloni.cat/document.php?id=26471)
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