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Només el PP treballa en favor dels jóvens  
 
Els jóvens estem vivint en primera persona els efectes de la nefasta gestió 
socialista al govern central i per això som els principals afectats per 
l’espectacular pujada de l’atur en el tercer trimestre de l’any. A Vinaròs, a la 
província de Castelló i a tota la Comunitat Valenciana a més a més de la crisis 
econòmica tenim un altre problema afegit: El PSOE i Zapatero. 
A Vinaròs la prova més concreta la tenim en la discriminació que Zapatero ens 
obliga a patir després de la negativa a incrementar els trens de rodalies fins a 
Castelló. El PSOE manté el doble discurs de la demagogia i de les mentires 
perquè mentre que a nivell local vota a favor dels trens de rodalies a nivell 
nacional ens diu que “la oferta es suficiente”. 
El PSOE juga en els jóvens de la nostra ciutat i se’n riu a la cara d’ells perque 
no els té en compte. El PSOE es mostra irresponsable i no fa cas de la 
reclamació que milers de ciutadans li fan per a que millore el servici de rodalies 
que utilitzen els estudiants universitaris de la nostra ciutat i que oferix una 
imatge patètica els diumenges i els divendres. 
Des de Noves Generacions del Partit Popular de Vinaròs estem treballant este 
tema a fons, ens estem dixant la pell en un únic objectiu: que dins de poc des 
de l’estació de Vinaròs tinguen la sortida i l’arribada alguns trens més de 
rodalies que ens faciliten la vida una mica a tots. 
Som els únics que estem movent el tema, som els únics que ens hem pres 
seriosament la discriminació socialista de trens de rodalies i no ens amaguem 
de dir-ho. Altres volen ara pujar-se al carro de la reivindicació, volen tindre una 
part de protagonisme que no els toca però que natros no tenim problemes en 
cedir si és en benefici de tots els vinarossencs. 
Tots els jóvens vinarossencs saben avui que Noves Generacions de Vinaròs ha 
enviat una carta a Zapatero demanant més trens i que este ha respòs que “la 
oferta es suficiente”, tots els jóvens saben que qui ha presentat una queixa al 
“Defensor del Pueblo” és Noves Generacions del Partit Popular. A les Corts 
Valencianes ha sigut el Partit Popular qui ha demanat la transferència del 
servici de rodalies que el PSOE va votar en contra, i també qui ha presentat un 
moció al Senat és el Partit Popular que s’ha pres molt seriosament buscar una 
solució al problema de milers de jóvens de la nostra comarca. 
Ni el PSOE, ni el PVI, ni el BLOC, ni la Taula del Sénia, ningú ha fet res en este 
tema. Han parlat molt durant molt de temps però han treballat poc o no gens. 
Noves Generacions i el Partit Popular som els que veritablement estem colze a 
colze en tots els jóvens de Vinaròs per tal de millorar allò que patixen cada 
setmana.  
Tenim les idees clares, sabem el que volem i sabem que queda encara un llarg 
camí per aconseguir el nostre desig. No ens cansarem i no dixarem de 
demanar amb veu alta i clara que volem: CERCANIAS AHORA 


