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infoEsquerra

DIJOUS 18 DE NOVEMBRE, ACTE CENTRAL DE CAMPANYA A LA 
COMARCA 
El proper dijous 18 de novembre de 2010 a les vuit del vespre al Pavelló Municipal de Llinars del 
Vallès, celebrarem l’acte central d’ERC al Vallès Oriental de la Campanya de les eleccions al Parlament 
de Catalunya. Us hi necessitem a tots per donar suport als nostres diputats i diputades de la esquerra 
independentista.  Gràcies al nostre esforç i recolzament, seran els que condicionaran el futur de Catalunya. 
Es imprescindible que reserveu la vostra plaça i el vostre tiquet per la botifarrada posterior a l’acte, al correu 
vallesoriental@esquerra.org o be per telèfon al 607.599.759. 

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE, ACTE CENTRAL NACIONAL 

Edició especial 
sobre les eleccions 

al Parlament de 
Catalunya



El passat 3 de novembre... 

VIOLANT MASCARÓ DEFENSA LA POLÍTICA D’ESQUERRA DES 
DEL GOVERN

La candidata comarcal d’Esquerra per el Vallès Oriental, Violant Mascaró, ha dut a terme una conferència 
en el marc del cicle de xerrades que s’organitza al Casino de Caldes amb candidats comarcals a les 
eleccions al parlament de Catalunya. Després de presentar la seva trajectòria política i professional, 
Mascaró va explicar quines havien estat les aportacions més significatives d’Esquerra des del Govern 
de la Generalitat: va esmentar, per exemple, el salt qualitatiu que s’ha fet en la relació entre Generalitat 
i món local, multiplicant les ajudes per als municipis, o també els avenços en política social. Va destacar 
també el perquè calia que Esquerra fos forta a partir del 28; per continuar fent polítiques d’esquerres i 
independentistes i per evitar que el PP sigui l’àrbitre de la política catalana.

www.esquerra.cat/
caldesmontbui

Més informació...

DIMECRES 24 DE NOVEMBRE, ACTE 
DE CAMPANYA A CALDES
La Sala Noble de Can Rius acollirà a les vuit del vespre un 
acte on hi participarà Anna Simó, número 3 de la candidatura 
d’Esquerra a la circumscripció de Barcelona a les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 28 de novembre de 2010.


