Barcelona, a 11 d’octubre de 2018
Benvolgut, benvolguda,
Ens plau convocar-te a la Jornada Electoral d’elecció de la persona cap de llista per a les
eleccions municipals 2019 a Barcelona.
La Jornada se celebrarà el proper divendres 26 d’octubre en horari ininterromput de 14 a
21h.
El cos electoral estarà format per les persones que ostentin la condició de militants o
simpatitzants d’ERC o la de militants de les JERC majors de 16 anys, adscrits a les seccions
locals de Barcelona que s’hagin donat d’alta amb anterioritat al 26 d’abril de 2018, i també
als amics i amigues d’ERC adscrits a les seccions locals de Barcelona que s’hagin donat d’alta
amb anterioritat al 26 d’abril de 2018.
Els i les militants i simpatitzants d’ERC, així com els i les militants de les JERC hauran d’estar
al corrent de pagament com a molt tard el dia 19 d’octubre de 2018, i així ha de constar a la
llista que la Secretaria Nacional d’Organització posi a disposició de la Comissió Electoral.
Relació de col·legis electorals per la Jornada Electoral:
El col·legi on les persones electores han de participar és el Casal on estan adscrites. Els
col·legis electorals seran:
Barcelona Vella: carrer Palau, 2
Eixample: carrer Villarroel, 107
Sants-Montjuïc: carrer Miquel Àngel, 51
Les Corts: carrer Taquígraf Garriga, 28
Sarrià-Sant Gervasi: carrer Santjoanistes, 26
Gràcia: carrer de les Tres Senyores, 7
Horta -Guinardó: carrer de l’Art 87
Nou Barris: carrer d’Alloza, 47-53
Sant Andreu: carrer d’Agustí i Milà, 27
Clot-Verneda: carrer Bassols, 26
Poblenou-Besòs: carrer d’Espronceda, 76
Trobareu tota la informació
www.esquerrabcn.cat/primaries

sobre

el

procés

de

primàries

al

web

Si voleu fer una consulta o aclariment sobre la vostra inclusió al cens, no dubteu a posar-vos
en contacte amb la Comissió Electoral al 93 317 15 13 o a
comissioelectoral@esquerrabcn.cat
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