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Zapatero se’n burla dels vinarossencs  
 

Noves Generacions del Partit Popular de Vinaròs está portant a terme 
des de fa ja 5 mesos una campanya continuada per a reivindicar que a la 
nostra ciutat arriben més trens de rodalies. Volem més trens de rodalies per a 
que els estudiants se gasten menys diners en allotjament i menjars i puguen 
vindre a Vinaròs cada día després de classe, volem més rodalies per a facilitar 
el transport a tota aquella gent que té la necessitat de desplaçar-se fins a 
Castelló per qualsevol motiu. Tindre més trens de rodalies és vital per al 
progrés de la nostra ciutat. 

En esta intenció Noves Generacions del Partit Popular de Vinaròs vam 
escriure una carta al President del Govern per demanar-li més trens. Després 
de 5 mesos ja tenim resposta: “La oferta ferroviaria es suficiente”. Quina 
barbaritat¡¡¡¡ Zapatero ens diu que ja tenim prous trens, que la nostra comarca 
està servida, que d’ampliació de trens de rodalies cap ni una. 

El PSOE queda en evidencia. Ni la Taula del Sénia, ni el govern 
socialista de la nostra ciutat han aconseguit res de res. El PSOE ens condemna 
a seguir com sempre a viatjar en tren de forma tercermundista, en trens que 
van a reventar i en horaris de vergonya i indignes per als nostres veïns. 

Les promeses de la Taula del Sénia han passat a millor vida. La millora 
dels trens de rodalies era un dels 4 objectius fundacionals de la Taula. Ara 
preferixen gastar-se els diners en fires diverses que no en una reclamació justa 
com esta i que beneficiaria a milers de persones del Maestrat. 

Zapatero se’n burla dels vinarossencs. Zapatero, el Subdelegat del 
Govern, Romeu, Balada... tenen cotxes oficials, no els fa falta els trens de 
rodalies, ells tenen el problema solucionat, sempre tenen el cotxe a punt a la 
porta de casa i no els preocupa si la resta de mortals tenim trens o no per a 
desplaçar-mos. 

L’augment dels trens de rodalies es una competència exclusiva del 
govern central. En este tema no poden tirar la culpa damunt de la Generalitat 
com els agrada fer al PSOE i PVI. Zapatero i només Zapatero és el 
responsable de que els vinarossencs tinguem que pagar els 20 euros que val 
un TALGO  per anar a Castelló i no els 6 que val el trens de rodalies. 

Zapatero ens discrimina i Romeu accepta esta discriminació perquè no 
vol molestar al seu superior. Les Noves Generacions de Vinaròs demanem al 
nostre govern local que done resposte i pressione al govern central per tal que 
un dia no molt llunyà des de la nostra estació de RENFE els trens de rodalies 
siguen una realitat. 

 


