
 

 

 

 

 

Apreciats Companyes i Companys,

 

Novament em poso en contacte amb vosaltres, ara per 

sapigueu que com a candidat

militants com simpatitzants

elecció de la persona que encapç

Vosaltres ja em coneixeu. Sou sabedors de

de la meva trajectòria política al Masno

conegut al municipi. Sóc una persona amb experiència provada en el

caldrà liderar aviat: política municipal i gestió de partit

aconseguir dur a bon port un nou

Per això us demano el vostre vot, 

experiència provada i amb 

enamori a tots els electors, vinguin d’on vinguin, sense oblidar

progrés que sempre hem defensat

I per aconseguir-ho cal sumar. Sumar persones al nostre projecte i sumar esforços.

farem escoltant la gent, recollint les seves idees, demandes i necessitats.

sobra, ens al contrari, en aquest nou projecte 

la nostra Vila. 

La família socialista, estem cridats a escoll

del 2015. Cridats a escollir el futur alcalde del Masnou.

49 anys, reuneixo les aptituds necessàries

Així que el divendres 11, a partir de les 

una jornada modèlica i participativa, una festa del socialisme, la l

que la vostra confiança em permeti iniciar la cursa per

Cordialment, 

 

 

 

 Ernest Suñé Nicolás

PD: Per rebre més informació o formar part del nostre equip p

Units farem més

Dóna’m el teu vot 

Dóna’m la teva confiança 

El Masnou,

s Companyes i Companys, 

Novament em poso en contacte amb vosaltres, ara per donar-vos les gràcies

candidat estic satisfet i agraït de la participació i interès que

militants com simpatitzants, heu mostrat en el procés de primàries que ha de servir 

encapçalarà la candidatura socialista per a les eleccions municipals

Vosaltres ja em coneixeu. Sou sabedors de la meva implicació i capacitat de treball així com 

trajectòria política al Masnou que m’ha permès gaudir de visibilitat, el que m’ha fet 

c una persona amb experiència provada en els dos escenaris que 

caldrà liderar aviat: política municipal i gestió de partit, requisits imprescindibles per a poder 

un nou projecte. 

Per això us demano el vostre vot, perquè puc liderar una candidatura 

amb opcions reals per assolir l’Alcaldia. Una candidatura 

enamori a tots els electors, vinguin d’on vinguin, sense oblidar els ideals de justícia 

defensat des del socialisme. 

ho cal sumar. Sumar persones al nostre projecte i sumar esforços.

escoltant la gent, recollint les seves idees, demandes i necessitats.

en aquest nou projecte hi cap tothom que estimi i vulgui treballar per

estem cridats a escollir el nou cap de llista per a les eleccions municipals 

del 2015. Cridats a escollir el futur alcalde del Masnou. Jo vull assolir el repte

reuneixo les aptituds necessàries i l’experiència idònia per liderar un canvi positiu.

Així que el divendres 11, a partir de les 17 hores, apropeu-vos a la seu del PSC i voteu. Que 

una jornada modèlica i participativa, una festa del socialisme, la llibertat i la democràcia

em permeti iniciar la cursa per ser el proper Alcalde del Masnou.

Ernest Suñé Nicolás 

Per rebre més informació o formar part del nostre equip pots contactar amb mi al telèfon 

Units farem més 

 

 

El Masnou, 1 de juliol del 2014 

les gràcies. Vull que 

estic satisfet i agraït de la participació i interès que, tant 

de primàries que ha de servir per a la 

les eleccions municipals. 

implicació i capacitat de treball així com 

que m’ha permès gaudir de visibilitat, el que m’ha fet 

s dos escenaris que 

imprescindibles per a poder 

liderar una candidatura coneguda i amb 

. Una candidatura nova que 

de justícia social i de 

ho cal sumar. Sumar persones al nostre projecte i sumar esforços. I això ho 

escoltant la gent, recollint les seves idees, demandes i necessitats. Perquè ningú no 

i vulgui treballar per a 

ir el nou cap de llista per a les eleccions municipals 

vull assolir el repte. Perquè ara, amb 

eriència idònia per liderar un canvi positiu. 

vos a la seu del PSC i voteu. Que sigui 

libertat i la democràcia en la 

proper Alcalde del Masnou. 

 

ots contactar amb mi al telèfon 616917386. 


