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El proper diumenge 14 de febrer se celebren les elec-
cions al Parlament de Catalunya. La cita electoral es 
va ajornar al 30 de maig a causa de l’impacte de la 
tercera onada de contagis de la COVID-19, però el 
TSJC ha cancel·lat definitivament l’aplaçament i, per 
tant, els catalans anirem a les urnes el 14-F.

Donada l’alerta sanitària, aquest cop es votarà en 
escoles, pavellons i d’altres espais amplis similars i, 
també, s’han establert horaris per acudir als centres 
habilitats depenent de les condicions personals. 

L’Ajuntament vetllarà en tot moment per a garantir 
la seguretat de tots els veïns i veïnes del municipi. 
És per això que el col·legi electoral quedarà situat al 
Pavelló de Vilobí, espai que permet tenir la ventilació 
i la distància necessària entre persones. 

En aquest sentit, s’ha establert un circuit d’entrada 
i un de sortida (podeu veure els plànols a la següent 
pàgina), s’atorga preferència a les persones més vul-
nerables i s’hi controlarà l’aforament i les diferents 

Votarem de forma segura al Pavelló de Vilobí 
mesures d’higiene. 

Igualment, es garanteix la desinfecció, la ventilació 
constant i el material de seguretat. Per a vetllar pel 
bon funcionament de la jornada hi haurà un respon-
sable sanitari, el qual controlarà que en tot moment 
es respectin les mesures sanitàries. 

La Generalitat de Catalunya ha establert una normati-
va i uns horaris (els podeu consultar als quadres) que 
es recomana respectar segons el col·lectiu al qual es 
pertanyi. S’aconsella també portar, en la mesura que 
sigui possible, el vot des de casa. 

En qualsevol cas, es prega a tots els veïns i veïnes 
que no hagin tramitat el vot per correu i el proper 
diumenge vagin a votar, que segueixin estrictament 
totes les mesures de seguretat i la normativa establer-
ta per a la jornada. També és important col·laborar 
amb els membres de la mesa, els quals evitaran en 
tot moment el contacte interpersonal. Totes aquestes 
mesures són pel bé i la seguretat de tots. 
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