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Recta final de campanya: Aquesta
és l'agenda 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.

Divendres 24 de maig
- PSC: Acte final de campanya a les 19 a la plaça Assemblea Catalunya.

?Demà s'acaba aquesta intensa campanya electoral. Vine a celebrar amb nosaltres l'acte que
farem al barri de #LaMaurina
(https://twitter.com/hashtag/LaMaurina?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) amb les intervencions
de @Alfve (https://twitter.com/Alfve?ref_src=twsrc%5Etfw) @javi14garcia
(https://twitter.com/javi14garcia?ref_src=twsrc%5Etfw) i @NURIESCUDE
(https://twitter.com/NURIESCUDE?ref_src=twsrc%5Etfw) . T'hi esperem! #MotiusPerConfiar
(https://twitter.com/hashtag/MotiusPerConfiar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #26M
(https://twitter.com/hashtag/26M?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #AlfredoAlcalde
(https://twitter.com/hashtag/AlfredoAlcalde?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/Rjv1hCvlzx (https://t.co/Rjv1hCvlzx)
? PSC Terrassa (@PSCTerrassa) 23 de maig de 2019
(https://twitter.com/PSCTerrassa/status/1131559003954327552?ref_src=twsrc%5Etfw)
- ERC: Roda de premsa a les 11 hores a l'axiu comarcal (C/ Baldrich 268). Durant la tarda hi haurà
parada informativa a la plaça Vella i l'acte final de campanya a les 19h a la Sala Born.

??Demà tanquem la campanya acompanyats dels membres de la llista i de la música de
@maadraassoo (https://twitter.com/maadraassoo?ref_src=twsrc%5Etfw) !
?Divendres 24 de maig
?A les 7 de la tarda
?Sala Born
No t'ho pots perdre! A #Terrassa
(https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , #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/PvMdcX01xp (https://t.co/PvMdcX01xp)
? ERC Terrassa (@ERCterrassa) 23 de maig de 2019
(https://twitter.com/ERCterrassa/status/1131464481136173056?ref_src=twsrc%5Etfw)
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- CUP: De 10 a 13 h carpa al carrer Major (10 a 13 hores). A les 12h roda de premsa per valorar
la campanya i a les 19.30 h acte de tancament (Bau House)

? Festa de Tancament de Campanya ?
? 19.30 hores al BauHouse ? pic.twitter.com/PW0HCq8ImP (https://t.co/PW0HCq8ImP)
? CUP Terrassa (@CUPTerrassa) 23 de maig de 2019
(https://twitter.com/CUPTerrassa/status/1131489309276741633?ref_src=twsrc%5Etfw)
- PP: roda de premsa a les 10h davant d'Eco Equip (c/ L'esla, 34. Pol. Ind. Santa Eulalia) per
parlar de neteja.

Diumenge 26 de maig

- JxT: Seguiment de la nit electoral des del local del partit siutat al carrer Nou de Sant Pere, 55.
- CUP: Nit electoral i seguiment de resultats a la Coral dels Amics (des de les 20 hores).

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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