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AGENDA de la campanya electoral,
consulta el dia a dia dels partits
Consulta tots els actes de campanya dels diferents partits polítics
Despés de la tradicional enganxada de cartells aquesta passada nit, avui divendres 10 de maig
arrenca la campanya de les eleccions municipals del pròxim diumenge 26 de maig
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/grans/temes/1160/eleccions/municipals/2019) . Una
cursa per saber qui serà l'alcalde de Terrassa pels pròxims quatre anys i de quina manera es
formarà un govern on caldran pactes i acords entre partits. Cada dia LaTorre oferirà els principals
actes de campanya dels partits polítics que opten a formar part de l'ajuntament terrassenc i
també d'algunes poblacions de l'entorn.

Dimecres 15 de maig
- PSC: A les 11h passejada pel Mercadal (Avd/ Béjar amb carretera de Matadepera)
- TeC: A les 12 h roda de premsa davant de l'ajuntament (raval de Montserrat) per parlar de
feminisme.
- ERC: A les 16h roda de premsa sobre comerç i activitat econòmica davant de l'estació de
Vallparadís Universitat de FGC.
- Junts per Terrassa: Repartiment de propaganda al Mercadal
- Cs: Roda de premsa sobre equipaments municipals. A les 13h a l'estació d'autobusos.
-CUP: De 10 a 13 hores Parada informativa al Mercadal de l'Avinguda Béjar i a lles 12h
passejada pel Mercadal i roda de premsa sobre comerç. De 17h a 20h a la plaça Vella faran jocs
infantis, i micro obert. A les 18.30h signaran el codi ètic.
- PP: Parada informativa al Mercadal
- Tot per Terrassa: A les 10h presentació de les propostes de comerç a la plaça 1 de maig.
- TxR: Parada ciutadana de 10h a 20h al xamfrà de la rambla d'Ègara i Carrer Martí Diez.
Dijous 16 de maig
- ERC: Acte nacional amb Gabriel Rufián i Diana Riba a les 19h a la plaça de les teixidores
Divendres 17 de maig
- Junts per Terrassa: Passejada per la Festa Major de Sant Pere a les 12h
- PP: Roda de premsa a les 10h per parlar de la rambla d'Ègara a la plaça del Progrés.

Totes les llistes de les eleccions municipals a Terrassa i al Vallès Occidental: noms i
cognoms, partits, sigles i municipis
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Consulta totes les llistes del 26-M aquí (https://www.naciodigital.cat/candidatures26m/comarca/40)
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