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Més d'un 10% de santcugatencs ja ha votat en el 9N a les onze del matí
7.082 santcugatencs ja han votat fins a les onze del matí en el
procés participatiu d'aquest 9N, segons dades recollides per
Cugat.cat a peu d'urna en el cinc punts de votació de la ciutat.
Aquesta xifra representa un 10,2% dels gairebé 70.000
santcugatencs amb dret a vot i s'acosta al 15% de participació
total de la consulta per la independencia del 13 de desembre
de 2009, quan també podien votar els majors de 16 anys.

Els cinc punts de votació habilitats a Sant Cugat per al procés participatiu han obert les seves portes amb
normalitat a les nou del matí, on les votacions han arrencat sense incidències destacables. Abans de l'obertura,
hi havia cues de votants a la porta dels equipaments educatius que s'han anat incrementant quan han obert els
punts de votació.
69.249 santcugatencs majors de 16 anys tenen dret a vot aquest diumenge en el procés participatiu del 9N. En
total hi ha 69 meses repartides entre els cinc instituts públics de la ciutat, que estaran oberts fins a les vuit del
vespre, per poder-hi dipositar el vot amb prèvia presentació del DNI.
El consistori ha organitzat un dispositiu especial de transport públic per facilitar el desplaçament als punts de
votació. Concretament, les línies d'autobús L3, L4 i L11 funcionen com un dia feiner. El 010 i l'Oficina
d'Atenció Ciutadana (OAC) estaran oberts durant tot el dia amb treballadors municipals voluntaris i s'ha
habilitat una senyalització per arribar als cinc espais de votació.
Cugat.cat organitza aquest diumenge un seguiment especial del procés participatiu del 9N. El grup de
comunicació multimèdia oferirà tota la informació del transcurs de la jornada a la web Cugat.cat, al 91.5FM i
a les xarxes socials.
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