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Benvolgudes amigues, benvolguts amics,

 

M’és grat convidar-vos a l’acte de

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya, ubicada al carrercarrercarrercarrer

17 de novembre, a les 19 hores.17 de novembre, a les 19 hores.17 de novembre, a les 19 hores.17 de novembre, a les 19 hores.

    

I a les 20 h. comptarem amb la presència de la nostra candidata pel Maresme al Parlament de 

Catalunya, l’Alicia Romero.

 

Desitjo que aquesta nova seu sigui el punt d

tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin compartir amb nosaltres els seus neguits i els seus 

projectes, perquè més enllà de les ideologies podem trobar un ampli consens en propostes per 

millorar les condicions de vida del nostre municipi, sobretot en aquests moments tan difícils que 

estem vivint. 

 

És per aquest motiu que, en els propers mesos,  m’agradaria tenir una trobada amb vosaltres per tal 

d’escoltar i conèixer els vostres suggeriments i inquie

propostes municipals. Confio que aquestes trobades resultin beneficioses per establir ponts de 

col·laboració que serveixin per afrontar els nostres problemes col·lectius.

 

Fins aleshores, rep una afectuosa salutac
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Benvolgudes amigues, benvolguts amics, 

vos a l’acte de    inauguració de la nova seu del Partit dels Socialistes de inauguració de la nova seu del Partit dels Socialistes de inauguració de la nova seu del Partit dels Socialistes de inauguració de la nova seu del Partit dels Socialistes de 

carrercarrercarrercarrer Almeria, 6 baixosAlmeria, 6 baixosAlmeria, 6 baixosAlmeria, 6 baixos del barri de Maricel, que tindrà lloc el proper 

17 de novembre, a les 19 hores.17 de novembre, a les 19 hores.17 de novembre, a les 19 hores.17 de novembre, a les 19 hores.    

I a les 20 h. comptarem amb la presència de la nostra candidata pel Maresme al Parlament de 

Catalunya, l’Alicia Romero. 

Desitjo que aquesta nova seu sigui el punt de trobada no només dels socialistes del Masnou sinó de 

tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin compartir amb nosaltres els seus neguits i els seus 

projectes, perquè més enllà de les ideologies podem trobar un ampli consens en propostes per 

condicions de vida del nostre municipi, sobretot en aquests moments tan difícils que 

És per aquest motiu que, en els propers mesos,  m’agradaria tenir una trobada amb vosaltres per tal 

d’escoltar i conèixer els vostres suggeriments i inquietuds, i també per explicar

propostes municipals. Confio que aquestes trobades resultin beneficioses per establir ponts de 

col·laboració que serveixin per afrontar els nostres problemes col·lectius. 

Fins aleshores, rep una afectuosa salutació 

inauguració de la nova seu del Partit dels Socialistes de inauguració de la nova seu del Partit dels Socialistes de inauguració de la nova seu del Partit dels Socialistes de inauguració de la nova seu del Partit dels Socialistes de 

del barri de Maricel, que tindrà lloc el proper dissabte dissabte dissabte dissabte 

I a les 20 h. comptarem amb la presència de la nostra candidata pel Maresme al Parlament de 

e trobada no només dels socialistes del Masnou sinó de 

tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin compartir amb nosaltres els seus neguits i els seus 

projectes, perquè més enllà de les ideologies podem trobar un ampli consens en propostes per 

condicions de vida del nostre municipi, sobretot en aquests moments tan difícils que 

És per aquest motiu que, en els propers mesos,  m’agradaria tenir una trobada amb vosaltres per tal 

tuds, i també per explicar-vos les nostres 

propostes municipals. Confio que aquestes trobades resultin beneficioses per establir ponts de 


