Nota de premsa
Terrassa, 20 d’abril de 2015

Terrassa se suma al dol oficial per la mort d’un
professor a mans d’un alumne avui a Barcelona
L’Ajuntament convoca un minut de silenci demà a les 12h

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la junta de portaveus de l’Ajuntament de
Terrassa se sumen al dol oficial decretat per la Generalitat de Catalunya arran la
mort, aquest matí, d’un professor de l’Institut d’Ensenyament Secundari Joan Fuster
de Barcelona a mans d’un alumne. L’agenda institucional del Consistori queda
suspesa fins demà dimarts a les 12 de la nit i les banderes onejaran a mig pal fins
aquesta hora.
Entre altres actes, se suspenen la presentació del primer Festival Didó Terrasa
Música i Titelles, acte previst per demà a les 12h, i el lliurament dels Premis Agustí
Bartra “El Somriure del gat”, previst per demà a les 19h. Tampoc se celebrarà la
roda de premsa de presentació de la jornada de futbol femení convocada per la
Federació Catalana de Futbol que s’havia de celebrar demà a la Casa Soler i Palet
amb la participació del regidor d’Esports, Alfredo Vega.
El Consistori celebrarà demà a les 12h un minut de silenci a davant de l’Ajuntament
en senyal de dol.
L’alcalde i la junta de portaveus volen expressar el seu condol per aquest tràgic fet,
així com la seva solidaritat amb totes les persones afectades, i especialment amb la
família de la víctima mortal, i se sumen al comunicat de dol de la comissió
permanent del Consell Escolar de Catalunya, en el sentit d’apel·lar al respecte i la
responsabilitat del conjunt de la comunitat educativa i dels mitjans de comunicació
en el tractament d'aquests fets.
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