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Les 12 notícies que han marcat el
2020 a Terrassa
LaTorre ha seleccionat els 12 esdeveniments més transcendents de l'any de la
pandèmia a la ciutat

Torna a llegir les 12 notícies de LaTorre sobre els esdeveniments que han marcat el 2020 a Terrassa. |
LaTorre

El 2020, la pandèmia ha copsat la majoria de notícies transcendents a Terrassa: ha provocat la
suspensió d'activitats assenyalades (alguns reprogramats, com el Festival de Jazz) i ha obligat a
prendre decisions al govern municipals. Tot i això, a la ciutat també han estat notícia altres afers
que recollim a continuació.
Torna a llegir les 12 notícies de LaTorre sobre els esdeveniments que han marcat el 2020 a
Terrassa.
1. El 39è Festival de Jazz de Terrassa queda suspès pel coronavirus
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/72806/39e-festival-jazz-terrassa-quedasuspes-coronavirus) (11 de març)
2. L'Ajuntament de Terrassa declara l'estat d'emergència pel coronavirus: «La millor opció és
quedar-se a casa» (https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/72870/ajuntamentterrassa-declara-estat-emergencia-coronavirus-millor-opcio-es-quedar-se-casa) (13 de març)
3. S'ajorna la fira modernista de Terrassa que s'havia de celebrar al maig
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/72996/ajorna-fira-modernista-terrassa-haviahttps://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/76675/12-noticies-marcat-2020-terrassa
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celebrar-al-maig) (19 de març)
4. L'Ajuntament de Terrassa comprarà un milió de mascaretes i les repartirà gratuïtament porta a
porta
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/73403/ajuntament/terrassa/comprara/milio/ma
scaretes/repartira/gratuitament/porta/porta) (9 d'abril)
5. La Festa Major de Terrassa, cancel·lada pel coronavirus
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/73469/festa-major-terrassa-cancelladacoronavirus) (15 d'abril)
6. El Ple de Terrassa aprova per unanimitat la normativa que regula la circulació de patinets
elèctrics i bicicletes (https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/74164/ple-terrassaaprova-unanimitat-normativa-regula-circulacio-patinets-electrics-bicicletes) (29 de maig)
7. Un membre del personal sanitari és el Capgròs de l'Any 2020
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/74624/fotos-membre-personal-sanitaricapgros-any-2020) (3 de juliol)
8. Terrassa aprova el Pla de Xoc contra els efectes de la Covid-19 amb l'abstenció de l'oposició
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/74895/terrassa-aprova-pla-xoc-contra-efectescovid-19-amb-abstencio-oposicio) (23 de juliol)
9. El terrassenc Miquel Sàmper, nou conseller d'Interior
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/75359/terrassenc-miquel-samper-nouconseller-interior) (3 de setembre)
10. Pares escèptics, alumnes ansiosos i mestres tranquils: comença un curs atípic a Terrassa
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/75459/pares-esceptics-alumnes-ansiososmestres-tranquils-comenca-curs-atipic-terrassa) (14 de setembre)
11. L'Ajuntament de Terrassa anuncia mesures «urgents» per acabar amb la brutícia als carrers
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/76040/ajuntament-terrassa-anuncia-mesuresurgents-acabar-amb-bruticia-carrers) (29 d'octubre)
12. Terrassa supera els 10.000 casos confirmats de Covid-19 des de l'inici de la pandèmia
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/76236/terrassa-supera-10000-casosconfirmats-covid-19-des-inici-pandemia) (17 de novembre)
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