
       13 DE DESEMBRE DE 2008   
 

Sí als trens de Rodalies  
 
5 de maig de 2008: Noves Generacions del PP envia una carta a Zapatero reclamant 
més trens de Rodalies per a Vinaròs. Zapatero no contesta 
15 de maig de 2008: Noves Generacions del PP envia una carta al Subdelegat del 
Govern a Castelló, Antonio Lorenzo, reclamant més trens de Rodalies. El Subdelegat, 
aquell que se farta de llagostins cada vegada que visita Vinaròs, tampoc contesta. 
2 de juny de 2008: Presentem al Defensor del Pueblo una queixa formal per la falta de 
qualitat del servei públic de Rodalies. El Defensor del Pueblo accepta a tràmit la nostra 
queixa i en estos moments està en tràmit a l’espera de resolució. 
Juliol de 2008: El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat una moció presentada per 
el PP reclamant més trens de Rodalies. 
Octubre de 2008: Les Corts Valencianes aproven per unanimitat una moció reclamant 
més trens de Rodalies. 
Novembre de 2008: El Senat aprova amb els vots del PP, CiU, ERC i PNV una moció 
que reclama més trens de Rodalies entre Vinaròs i Castelló. El PSOE vota en contra. 
Després de esta xicoteta cronología ens fem les següents preguntes: 
1.- ¿Per qué el Subdelegat del Govern no contesta les cartes dels ciutadans de la 
provincia de Castelló? 
2.- ¿Per qué Zapatero tarda 6 mesos en respondre i ho fa afirmant que “la oferta 
ferroviaria es suficiente”? 
3.- ¿Quantes vegades des de el mes de maig ha vingut el Subdelegat a Vinaròs en cotxe 
oficial pagat per tots? ¿Quantes fartades de llagostins s’han menjat? 
4.- ¿Per qué el senador socialista Cardona que viu a la nostra comarca no diu res després 
del vot en contra del PSOE? ¿Treballa per a la nostra comarca o per al PSOE i així 
mantindre el càrrec quatre anys més? 
5.- ¿Per qué els socialistes de la nostra comarca actúen servilment i contra els interesos 
dels habitants del Baix Maestrat? 
6.- ¿Per què aquells socialistes que fan mil rodes de premsa no expliquen els motius per 
els que voten en contra del progrés del nostre poble? 
7.- ¿No li cau la cara de vergonya al Sr. Romeu després del vot del PSOE? ¿No és 
vergonyós que el PSOE vote a favor a Vinaròs i en contra en el Senat? 
8.- ¿Per què aquells que diuen lluitar a favor del poble i altres associacions de veïns no 
diuen res sobre este tema? ¿Serà que ells no viatgen en Rodalies? ¿Serà que no volen 
molestar als que governen a Madrid?  
Vinaròs ha de saber que només el Partit Popular està treballant activament per 
aconseguir més trens de Rodalies i que este dia està cada vegada més a prop. Estem 
confiants perque confiem en les nostres forces que no decauran a pesar dels obstacles 
socialistes. Ho aconseguirem encara que lluitem sols. Cercanias Ahora. 
 
 

 


