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Un PSOE hipòcrita vota en contra dels Rodalies  
 

Des de Noves Generacions del Partit Popular de Vinaròs venim 
reclamant amb insistència  una millora del servei ferroviari de Rodalies entre la 
nostra ciutat i Castelló. I ho fem perque estem segurs que és una millora 
fonamental per al nostre poble i sobretot per a la gent jove que estudia a la 
Universitat Jaume I. 

ZP ens ha respós a les nostre cartes dient que “la oferta ferroviaria es 
suficiente”. ¿”Suficiente” per a qui? L’oferta que tenim no és suficient, és 
deficitària, és de vergonya, és tercermundista i els socialistes de la nostra 
comarca no fan res per a solucionar-ho. Es tapen els ulls perque així no 
molesten als seus “jefes” nacionals. De vergonya. 

La ministra de Foment, o del caos permanent, ni s’ha dignat en 
contestar. Per a ella la comarca del Maestrat no existix.  

El senador Cardona guarda un mutisme absolut. És a l’únic que 
entenem. El pobre home ha d’estar avergonyit per l’actitut d’un PSOE que 
margina a la nostra comarca i vota en el Senat en contra dels trens de rodalies 
entre Castelló i Vinaròs. 

I el Subdelegat del Govern, aquell que ha vingut en cotxe oficial a fartar-
se de llagostins pagant els vinarossencs cada cert temps ni s’ha molestat en 
respondre a cap petició feta des de Noves Generacions. 

Volem trens de Rodalies per als estudiants, per a la gent treballadora, 
per a la gent que vol viure en una zona que tinga unes comunicacions dignes i 
que ens faciliten el dia a dia. 

Al Senat PP, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i PNV van 
votar a favor dels trens entre Castelló i Vinaròs. Només va votar en contra el 
PSOE, l’únic partit que s’ha quedat sol perque ha estat l’únic partit que ha votat 
en contra de la nostra comarca. 

Els socialistes de Vinaròs mentrestant callen. Els membres del PVI 
també callen per a no molestar a aquells han votat d’Alcalde a canvi d’un sou 
igual que quan eren Alcalde. Ningú mou fitxa perque no tenen res a dir. Romeu 
no ha perdut ni un segon dels últims mesos en demanar al govern central més 
trens de rodalies. 

 Noves Generacions i el Partit Popular ho tenim clar. I seguirem en la 
lluita per a aconseguir allò que els veïns reclamen i demanen des de fa temps. 
Estem al costat del poble. Reclamarem trens de rodalies en solitari com fins ara 
però ho fem sabent que tenim als ciutadans al nostre costat. Qui s’ha quedat 
sol i abandonat per trair al nostre poble són els socialistes. Cercanias AHORA. 

 


