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Agenda de la campanya electoral a
Terrassa
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.
Dijous 16 de maig
- PSC: Roda de premsa sobre educació al CEIP Sala i Badrinas a les 9.15h.
- TeC: Acte amb Jordi Martí Grau, candidat de Barcelona en comú a les 19h a la plaça Primer de
Maig.
- ERC: Acte nacional amb Gabriel Rufián i Diana Riba a les 19h a la plaça de les teixidores

? El proper dijous en @gabrielrufian (https://twitter.com/gabrielrufian?ref_src=twsrc%5Etfw) i la
@DianaRibaGiner (https://twitter.com/DianaRibaGiner?ref_src=twsrc%5Etfw) acompanyaran
l'@isaacalbert (https://twitter.com/isaacalbert?ref_src=twsrc%5Etfw) , la @teresa_ciurana
(https://twitter.com/Teresa_Ciurana?ref_src=twsrc%5Etfw) i l'@onavias
(https://twitter.com/OnaVias?ref_src=twsrc%5Etfw) a l'acte central de campanya.
? Dijous 16 de maig a les 19.15 h.
? Plaça de les Teixidores
Us hi esperem!! #tuDecideixes
(https://twitter.com/hashtag/tuDecideixes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #impulsRepublicà
(https://twitter.com/hashtag/impulsRepublic%C3%A0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/gxZgvYCvEX (https://t.co/gxZgvYCvEX)
? ERC Terrassa (@ERCterrassa) 14 de maig de 2019
(https://twitter.com/ERCterrassa/status/1128168663801053184?ref_src=twsrc%5Etfw)
- CUP: Roda de premsa sobre educació a les 10h a l'IES Terrassa (Rambla d'Egara, 331)

Divendres 17 de maig
- Debat electoral a Vacarisses: A les 19h a la Sala dels Cups del Castell a Vacarisses.
- Debat electoral forçes independentistes: A les 19h a l'Auditori Municipal de Terrassa.
- PSC: roda de premsa a les 11h a la plaça Recor Homs per parlar de cultura.
- Junts per Terrassa: Passejada per la Festa Major de Sant Pere a les 12h
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- PP: Roda de premsa a les 10h per parlar de la rambla d'Ègara a la plaça del Progrés.

Dissabte 16 de maig
- PSC: Acte central amb Miquel Iceta a les 13h a l'equipament socioesportiu de La Cogullada.

? ATENCIÓ! Canvi d'ubicació: Equipament Socioesportiu de La Cogullada. A partir de la 13h, dinar
amb @Alfve (https://twitter.com/Alfve?ref_src=twsrc%5Etfw) i @miqueliceta
(https://twitter.com/miqueliceta?ref_src=twsrc%5Etfw) .
Pots aconseguir el tiquet a la seu del PSC #Terrassa
(https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) (c/ La Rasa, 29)?? Preu
tiquet 5?.
Reserva ja! pic.twitter.com/Ro0vGCVrio (https://t.co/Ro0vGCVrio)
? PSC Terrassa (@PSCTerrassa) 15 de maig de 2019
(https://twitter.com/PSCTerrassa/status/1128685595683885056?ref_src=twsrc%5Etfw)

- TeC: Acte central amb Xavier Domènech i Gala Pin a les 12 h al Centre Cívic Montserrat Roig.

??IMPORTANT?? Canvi d'ubicació de l'acte ?Terrassa Amb Futur? amb @XavierDomenechs
(https://twitter.com/XavierDomenechs?ref_src=twsrc%5Etfw) , @galapita
(https://twitter.com/galapita?ref_src=twsrc%5Etfw) , Agnès Petit i @xavimatilla
(https://twitter.com/xavimatilla?ref_src=twsrc%5Etfw) .
?12h
?Centre Cívic Montserrat Roig (Av. de Barcelona, 180)?
Us hi esperem?#TerrassaAmbFutur
(https://twitter.com/hashtag/TerrassaAmbFutur?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#ConfiaEnElCanvi (https://twitter.com/hashtag/ConfiaEnElCanvi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#Matilla2019 (https://twitter.com/hashtag/Matilla2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/qsmpD5bSZJ (https://t.co/qsmpD5bSZJ)
? Terrassa #EnComú (@TerrassaEnComu) 16 de maig de 2019
(https://twitter.com/TerrassaEnComu/status/1128991459766669312?ref_src=twsrc%5Etfw)

- ERC: Vermut electrònic del Jovent Republicà a les 11h al pla de l'apotecari.
- Junts per Terrassa: Acte central de les eleccions municipals i europees amb Carles
Puigdemont, Lluís Puig i Josep Rull (si la JEC ho confirma) a les 12h a la Pl. Rector Homs (en cas
de pluja Vapor Ventalló).
- PP: Carpa informativa de les 10h a les 13h a la plaça del Roc Blanc (carrer Sicília).

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