Guia de lectura fàcil
sobre les eleccions del
diumenge 14 de febrer de 2021

1 Què votem el 14 de febrer?

El proper 14 de febrer,
totes les persones majors de 18 anys de Catalunya
votarem als nostres representants en el Parlament de
Catalunya.
Les persones tenim idees diferents sobre política.
Les persones amb les mateixes idees s'uneixen en partits
polítics.
Cada partit fa llistes amb els seus candidats a les eleccions
i expliquen les seves idees en documents i actes.
Per a votar, escollim la llista d'un partit.
Com més vots obtingui un partit,
més persones de la seva llista seran escollides.
En total, s’escullen 135 representants que seran diputats en
el Parlament de Catalunya
Els diputats trien al President de la Generalitat
i es forma un govern.
És el Govern de la Generalitat de Catalunya.
El Parlament i el Govern de la Generalitat de Catalunya fan
lleis, normes i prenen decisions que afecten els ciutadans
de Catalunya.

2 Abans de votar
Rebràs en la bústia de casa la Targeta Censal abans del 14
de febrer

Pots votar de dues formes.
-De manera presencial
El dia 14 de febrer
-Per correu

Has de triar una manera de votar abans del 5 de febrer

3 Vot per correu
Si tries votar per correu

• Has d'anar a una oficina de Correus a demanar el vot per
correu.

• Recorda que has de portar el DNI.
• Has de lliurar la sol·licitud en l'oficina abans del 5 de
febrer

Passats uns dies, rebràs un sobre gran a casa amb:

• totes les llistes dels partits
• un sobre petit perquè introdueixis la llista del partit al
qual vulguis votar

• un sobre mitjà on has de ficar el sobre petit
Has de portar el sobre mitjà i el teu DNI
a l'oficina de Correus
Mai tiris el sobre en una bústia
perquè no està permès

Votar per correu és gratuït
No pagues res per l'enviament

4 Vot presencial
Si tries votar de manera presencial,
el 14 de febrer has d'anar al lloc que indica la teva targeta
censal

El lloc que indica la targeta censal es diu
col·legi electoral.
Els col·legis electorals són llocs on
es vota el dia de les eleccions.
Només pots votar al col·legi electoral
que indica la teva targeta censal.
Pots anar a votar entre les 9 del matí
i les 7 de la tarda.
Si tens COVID, has d'anar a votar entre les 7 de la tarda i les
8 de la tarda
Recorda portar el teu DNI

Com voto en el col·legi electoral?
En el col·legi electoral trobaràs:

• Les llistes dels partits
• Sobres petits per a ficar la llista que triïs
Agafa la llista del partit al qual vulguis votar
fica-la en un sobre petit.
Només pots triar una llista
i només pots votar una vegada
Hi ha cabines de vot perquè puguis triar la llista
i ficar-la en un sobre sense que ningú et vegi.
Quan tinguis la llista dins del sobre,
cerca la Mesa on et toca votar.
La targeta censal indica quina és la teva Mesa

Si no trobes la teva Mesa,
pregunta a alguna de les persones que són allà.
Quan arribis a la teva Mesa,
veuràs tres persones encarregades de la taula.
Són el president de la Mesa i dues vocals.
Has d'ensenyar-los el teu DNI.
El president agafarà el teu DNI.
Comprovaran el teu nom en la llista de votants.
La llista de votants es diu cens electoral.
Et retornaran el teu DNI
I podràs introduir el sobre amb el teu vot en l'urna.

Aquí acaba la teva participació en les eleccions

Recorda que és important:

•
•
•
•

Dur la mascareta posada
Desinfectar-te les mans en entrar
Desinfectar-te les mans en sortir
Mantenir sempre la distància de seguretat amb les altres
persones

5 Resultats electorals
A les 8 de la tarda tanquen els col·legis electorals.
Els presidents de les meses i vocals
compten els vots
i comuniquen els resultats de la Mesa.
Quan acabin de comptar els vots
totes les taules
de tots els col·legis electorals
de Catalunya
es donaran a conèixer els resultats.
A partir de les 8 de la tarda,
els mitjans de comunicació
expliquen els resultats dels vots que es van sumant.

