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L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es prepara per a les eleccions del 10-N amb un
ampli dispositiu
Un total de 14.946 persones de Sant Quirze i 218 des de l’estranger podrán exercir el seu
dret a vot al municipi

El proper 10 de novembre tindran lloc les eleccions que permetran renovar els 350 escons
del Congrés dels Diputats i els 208 d’elecció directa al Senat. L’Ajuntament de Sant Quirze
es prepara una vegada més amb un ampli dispositiu de personal i equipaments, per garantir
un bon funcionament del procés.
Organització i seguiment
Més de 300 persones, entre personal de la corporació i membres de les meses, participaran
al llarg de la jornada a Sant Quirze per garantir el bon funcionament d’aquesta nova cita amb
les urnes. De fet, avui a les 18.30 hores hi ha prevista una reunió amb tots els membres de
les meses, per informar-los sobre les tasques que han desenvolupat.
L’Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania diferents canals de comunicació per
informar i resoldre les incidències que es puguin produir. D’una banda, de manera
presencial, hi haurà un punt d’informació permanent a la planta baixa de l’edifici principal
de l’Ajuntament, a la plaça de la Vila, número 1. També es resoldran els dubtes que puguin
sorgir al llarg del dia per via telefònica al 937216800.

On puc votar?
Els locals electorals són els següents: escola El Turonet, escola Onze de Setembre, centre
cívic Torre Julià, Biblioteca Municipal, escola Lola Anglada, Casal Serra de Galliners, La
Patronal i local social Municipal del Poble Sec. El total de meses electorals és de 30,
distribuïdes per tot el municipi.

Horari de votació
Els locals electorals obriran les portes a les 9 del matí i estaran oberts fins les 20 hores de
manera contínua. A partir de les 20 hores començarà l’escrutini, que també es podrà seguir
en línia i en temps real a www.santquirzevalles.cat/escrutini.
En el decurs de la jornada, l’Ajuntament difondrà informació mitjançant el web municipal i
les xarxes socials.

Presentació de la revista Vallesos
Avui es presenta la revista Vallesos a Sant Quirze del Vallès. L’acte compta amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. De fet, hi assistirà l’alcaldessa,
Elisabeth Oliveras, a més de les entitats implicades en aquesta presentació al municipi:
Montse Pérez, presidenta de Sant Quirze Vallès Natura i Joan Carles Sellas, de l’Associació
per la defensa i l’estudi de la natura (ADENC). El director de la revista Vallesos, Vicenç Relats,
serà l’encarregat de conduir l’acte, obert a tota la ciutadania.
Vallesos és una publicació semestral en català, que es va publicar per primera vegada el
2011. Ofereix informació relacionada amb la seva àrea d'influència, el Vallès Occidental i el
Vallès Oriental.
La publicació treballa amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica i el patrimoni. El 2014
va rebre el premi a millor revista en català de l'any i el premi Eugeni Xammar de Periodisme
"per la seva tasca informadora de caràcter patrimonial", atorgat per Òmnium Cultural del
Vallès Oriental. Cada número conté una carpeta amb un tema central.
L’acte tindrà lloc a les 19 hores d’avui a la Biblioteca Municipal.

Segueix-nos:
Per a més informació podeu contactar amb el Servei de
Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:

@santquirzevalles

comunicacio@santquirzevalles.cat

@ajsantquirze
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