
 

 

 

 

Apreciats Companyes i Companys,

 

Divendres 11 de juliol vàrem viure una jornada especial. Vàrem

interna i transparència. Vull 

participació. 

Amb la meva designació com a candidat a l’Alcaldia del Masnou s’in

defensa dels valors socialistes i d

Des del partit cal crear una executiva forta i amb empenta capaç de redreçar la nau 

i que com a eix de treball tingui la recuperació de la base de persones vinculades al nostre 

partit. Com he fet esment en diverses ocasions, 

nostre equip tothom que estimi i vulgui treballar pel Masnou

Aviat serem convocats per escollir el proper 24 de juliol la nova executiva que

encapçalar, motiu pel qual,

d’executiva. Una executiva plural, equilibrada, sensible a la realitat del partit i amb noves 

cares. Aquest dia us explicarem qui 

treball per assolir, de nou, l’Alcaldia del Masnou.

Aquesta no serà una tasca fàcil però treballarem de valent amb aquest objectiu. I volem 

comptar amb vosaltres. Us necessitem per participar en el desenvolupament dels eixos de 

treball que seran la llavor del nostre pr

engrescar persones. 

Si a l’anterior comunicació us deia que la jornada de primàries havia de ser “

modèlica i participativa, una festa del socialisme, la llibertat i la democràcia
programa i del treball a desenvolupar els propers mesos ha d’anar en aquesta línia

I de nou us demano que hi participeu

nostres portaveus i feu arribar el missatge socialista arreu del Masnou.

Aquesta ha de ser la nostra 

 

 

 

Ernest Suñé Nicolás 

Units farem més

Gràcies pel teu vot 

Gràcies per la teva confiança 

El Masnou, a 

s Companyes i Companys, 

11 de juliol vàrem viure una jornada especial. Vàrem fer un clam de democràcia 

interna i transparència. Vull agrair-vos a totes i tots que fos possible amb la vostra 

designació com a candidat a l’Alcaldia del Masnou s’inicia un nou cicle per a la 

defensa dels valors socialistes i dels interessos del Masnou i de la seva gent.

Des del partit cal crear una executiva forta i amb empenta capaç de redreçar la nau 

m a eix de treball tingui la recuperació de la base de persones vinculades al nostre 

nt en diverses ocasions, al nostre partit hi cap tothom d’esquerres

estimi i vulgui treballar pel Masnou. 

Aviat serem convocats per escollir el proper 24 de juliol la nova executiva que

, motiu pel qual, juntament amb altres companys, us presentarem una proposta 

. Una executiva plural, equilibrada, sensible a la realitat del partit i amb noves 

cares. Aquest dia us explicarem qui som, quines tasques farem i us donarem les 

ssolir, de nou, l’Alcaldia del Masnou. 

Aquesta no serà una tasca fàcil però treballarem de valent amb aquest objectiu. I volem 

comptar amb vosaltres. Us necessitem per participar en el desenvolupament dels eixos de 

treball que seran la llavor del nostre programa electoral i també us necessitem per a 

Si a l’anterior comunicació us deia que la jornada de primàries havia de ser “

modèlica i participativa, una festa del socialisme, la llibertat i la democràcia
ograma i del treball a desenvolupar els propers mesos ha d’anar en aquesta línia

s demano que hi participeu. Us necessitem a totes i tots. Necessitem que sigueu els 

nostres portaveus i feu arribar el missatge socialista arreu del Masnou. 

ta ha de ser la nostra propera victòria. 

Units farem més 

 

 

El Masnou, a 16 de juliol del 2014 

fer un clam de democràcia 

a totes i tots que fos possible amb la vostra 

cia un nou cicle per a la 

del Masnou i de la seva gent. 

Des del partit cal crear una executiva forta i amb empenta capaç de redreçar la nau socialista 

m a eix de treball tingui la recuperació de la base de persones vinculades al nostre 

al nostre partit hi cap tothom d’esquerres, i al 

Aviat serem convocats per escollir el proper 24 de juliol la nova executiva que m’agradaria 

us presentarem una proposta 

. Una executiva plural, equilibrada, sensible a la realitat del partit i amb noves 

, quines tasques farem i us donarem les línies de 

Aquesta no serà una tasca fàcil però treballarem de valent amb aquest objectiu. I volem 

comptar amb vosaltres. Us necessitem per participar en el desenvolupament dels eixos de 

us necessitem per a 

Si a l’anterior comunicació us deia que la jornada de primàries havia de ser “una jornada 
modèlica i participativa, una festa del socialisme, la llibertat i la democràcia” la confecció del 
ograma i del treball a desenvolupar els propers mesos ha d’anar en aquesta línia.   

Necessitem que sigueu els 


