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. N'hi haurà de dos tipus:
Blanques: municipals
Blaves: europees
Assegura't que poses la papereta al sobre del
mateix color.

TENIM VEU I VOT
ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES
26 DE MAIG DE 2019

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

Totes les persones amb discapacitat
intel·lectual o del desenvolupament
podem votar. Tenim veu i vot!

ELECCIONS 26 DE MAIG DE 2019:

CONSELLS PER ANAR A VOTAR:

Diumenge 26 de maig de 2019:

1. Porta el teu DNI

Eleccions municipals
En aquestes eleccions escollim les
persones que formaran part dels ajuntaments:
els regidors i els alcaldes.

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

3. Busca el teu carrer o els teus cognoms i el
nom a les llistes de l'entrada. Aquestes llistes et
diuen a quina mesa has de votar.

Eleccions europees
En aquestes eleccions escollim les persones
que representaran el nostre país al Parlament
Europeu. Són els eurodiputats.

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.

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. Pots portar el teu vot preparat des de casa,
amb els sobres i butlletes que vénen amb la
propaganda electoral.
Al col·legi pots votar a la cabina de vot.
Recorda que el vot és secret.

