
         

 

Nota de premsa  

Junts per Vilassar i Estimem Vilassar de Mar acorden presentar-se conjuntament a les 

properes eleccions municipals 

14 de novembre de 2022  

La nova plataforma política local Estimem Vilassar de Mar, encapçalada per l’Alfons 

Núñez Jacas, ha arribat a un acord amb Junts per Vilassar, formació liderada per Laura 

Martínez Portell, per presentar-se conjuntament a les properes eleccions municipals del 

maig de 2023.  

La plataforma Estimem Vilassar de Mar va néixer amb l'objectiu de reinventar l’actual 

forma de fer política i per centrar-se en els reptes i projectes més necessaris i urgents 

del municipi. Després de parlar amb bona part de les organitzacions polítiques locals i 

valorar els diferents projectes que tenen pel poble, han decidit sumar esforços amb 

Junts per Vilassar.  

Alfons Núñez Jacas, d’Estimem Vilassar de mar, afirma que “Aquesta decisió es consolida 

després de diverses reunions d’ambdós equips on hem constatat que compartim una 

mateixa visió de poble: Volem un Vilassar de Mar més verd, net i cuidat, accessible, que 

promogui l’activitat econòmica local, que incentivi la cultura, que faciliti la pràctica 

esportiva i que visqui de cara al mar. En definitiva, fer tot allò que sigui necessari per 

tornar a sentir-nos orgullosos del nostre poble. A Junts hem trobat persones, que com 

nosaltres, estimen Vilassar de Mar, i que treballen per millorar la qualitat de vida de la 

seva ciutadania”.  

Des de Junts per Vilassar de Mar, la candidata a l’alcaldia Laura Martínez Portell valora 

molt positivament aquesta entesa: “ Des de Junts sempre hem defensat que la millor 

manera de fer política és sumant esforços. Estimem Vilassar de Mar aporta aire fresc i 

noves idees a la política municipal i el nostre grup l'experiència necessària per encarar 

el gran repte d’assolir l’alcaldia del municipi, repte que encaro amb un gran sentit de la 

responsabilitat i de servei públic. Amb la incorporació d’Estimem Vilassar de Mar al 

nostre projecte,  aglutinem un gran capital humà que posem a disposició dels 

vilassarencs i vilassarenques.  

 

Junts estimem Vilassar de Mar! 

 

         


