6. Agafa la papereta del partit que vols votar
i posa-la dins el sobre.
La papereta i el sobre han de ser del mateix color.
Congrés dels Diputats: blanques
Senat: color sèpia
A la papereta del senat pots votar un màxim de
tres persones. Has de posar una X a la casella de
la persona que vols votar.

7. Entrega el teu DNI a la persona situada al centre
de la mesa on has de votar.

8. Quan la persona et digui que pots votar,
introdueix els sobres amb la papereta a
l'urna que correspon.

Si tens algun dubte, t'ajudem!
Grup d'autogestors Pau i Treva de la Fundació MAP
972 70 31 04 o pauitrevaripoll@gmail.com

TENIM VEU I VOT
Totes les persones amb
discapacitat intel·lectual o del
desenvolupament podran votar a
les properes eleccions

ELECCIONS 28 D'ABRIL DEL 2019:

Diumenge 28 d'abril de 2019:
Eleccions generals espanyoles
Aquestes eleccions són generals.
Has de votar pel Congrés dels diputats (diputats i
diputades) i pel Senat de tot Espanya (senadors i
senadores).

CONSELLS PER ANAR A VOTAR:
1. Porta el teu DNI

2. Ves al col·legi electoral on has de votar

3. Busca els teus cognoms i els teus noms
a les llistes de l'entrada. Aquestes llistes
et diuen a quina mesa has de votar.

CAMPANYA I PROGRAMES ELECTORALS:

15 dies abans de les eleccions es fa la campanya
electoral, on els partits polítics donen a conèixer
les seves propostes i el seu programa.
Podeu consultar els programes electorals a les
pàgines webs de cada partit.
La Fundació MAP demanarà als diferents partits
els programes adaptats per si alguna persona els
vol consultar.

4. La informació sobre el lloc on has de votar
l'has hagut de rebre amb la targeta censal
al teu domicili abans del dia de les eleccions.

5. Entra a la cabina de vot.
Recorda que el vot és secret.

