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SUMARI: 
 
Tema del mes: Èxit de la 
campanya nadalenca de NNGG 
“Utilitza bé 30 cèntims” 
 
Firma invitada: Alejandro Font 
de Mora. Conseller d’Educació 
de la Generalitat Valenciana. 
 
Ens importa a tots: El casal 
jove que no arriba, un nou 
fracàs del tripartit vinarossenc. 
 

TOTS TENIM DRET A OPINAR 
 Per sisè mes consecutiu arriba l'Aire fresc que necessita Vinaròs. Cada dia mes l'actuació del tripartit 
local demostra als vinarossencs que la seua gestió no és només nefasta sinó que està carent d'idees i projectes. 

 La joventut de Vinaròs està abandonada, la gent gran no té resposta als seus problemes, el sector 
industrial està estancat...... Vinaròs, després de dos i mig de govern tripartit ha perdut la il·lusió i l'empenta 
que va caracteritzar l'etapa de govern de Jacinto Moliner i el Partit Popular. 

 Des de Noves Generacions de Vinaròs lamentem esta falta d'iniciativa. Creiem que Vinaròs necessita 
altres formes de gestionar i creiem sobretot que Vinaròs necessita un govern que torne a il·lusionar a tots 
aquells que ara han perdut esta il·lusio i no creuen en els seus governants. 

 Sempre hem dit i defensat que per a Noves Generacions de Vinaròs l'educació és un pilar fonamental 
del desenrotllament de les societats modernes, i per això volem donar- li el lloc i l'espai que se mereix.  

 Avui tenim com a firma convidada la del conseller d'Educació, Cultura i Esports, Alejandro Font de 
Mora. 

 També, com no podia ser d'altre manera, parlem en este Aire fresc sobre les instal·lacions de la nova 
biblioteca i del casal jove. Promeses i projectes d'un tripartit que no funciona degut a la seua falta de programa 
que intenten dissimular amb atacs al Partit Popular i a tots aquells que denunciem dia a dia la seua paràlisi. 

 
Com no podia ser d'altra forma, parlarem de la nostra campanya de nadal, “Utilitza bé 30 cèntims” i 

que va resultar tot un èxit de participació i sobretot que va servir per denunciar els diners que se malgastaran 
amb la Taula del Sénia. 

ACOMPANYA’NS. AFEGIX-TE A LES NOVES GENERACIONS  
DE VINARÒS 
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LA FIRMA DEL MES: ALEJANDRO FONT DE MORA.  Conseller de Cultura i Educació  

La educación es una de las grandes prioridades del Gobierno del Presidente 
Camps. Conseguir una educación de calidad, es el principal objetivo de este 
gobierno ya que así nos garantizaremos una sociedad de futuro, con 
porvenir, bien preparada y capacitada.  
 
Durante estos años hemos ido creciendo en el número de centros educativos 
que se han construido y hemos desarrollado infraestructuras necesarias para 
tener espacios educativos de calidad.  
Pero no solo hemos trabajado para mejorar nuestros colegios, sino que 
también se ha logrado más recursos, más profesorado con mayor 
cualificación y especialización y medidas pedagógicas que buscan la calidad 
en lo que los alumnos aprenden.  

Desde determinados sectores muy ideologizados recurrían periódicamente a la crítica fácil de acusar al 
Gobierno valenciano de no hacer nada por la educación. Este argumento cada vez tiene menos credibilidad 
entre la población ante la evidencia de la masiva construcción de colegios e institutos nuevos en numerosos 
municipios. No tiene sentido decirle a un vecino de Alcalá de Xivert, por poner un ejemplo, que no se 
construyen centros, cuando en sólo tres años ha visto cómo le construían dos colegios y un instituto nuevo en 
su municipio.  

 
Es evidente que el compromiso y el esfuerzo realizado por el Consell para dotar a la enseñanza no 

universitaria en la Comunitat Valenciana de cotas de calidad cada vez más altas ha propiciado que se 
construyan más y mejores instalaciones educativas, que se dote de más profesorado al sistema educativo 
público y que se reduzcan las ratios en la enseñanza pública. También se ha mejorado la atención a la 
diversidad del alumnado, la educación compensatoria, la atención educativa en las zonas rurales, la 
formación profesional en centros públicos, el incremento de la enseñanza en valenciano, la dotación 
tecnológica en las aulas, etc....  

 
Pero, no obstante, partimos del principio que en educación “nunca es bastante” y por ello continuamos 

trabajando. No hay que olvidar que hoy, uno de nuestros principales retos es la atención a la llegada masiva 
de alumnado nuevo procedente de la inmigración sin previo aviso. Y estamos atendiendo satisfactoriamente 
esta situación. 

 
Pero la calidad también se defiende con cifras y en este sentido, cabe destacar que la Generalitat 

Valenciana ha realizado una apuesta educativa muy concreta en la comarca. Se han invertido, a través del 
antiguo plan de construcciones, 27’3 millones de euros en el Baix Maestrat con la realización de nueve 
actuaciones, de las que seis son de Infantil y Primaria y tres Secundaria. En Vinaròs se han destinado 
3’3 millones de euros para la adecuación del CP San Sebastián. 

 
Por su parte, el Plan creaEscola contempla para la comarca seis actuaciones más, de las que cuatro son de 

Infantil y Primaria y dos de Secundaria. Estas actuaciones suponen una inversión superior a los 20’5 
millones de euros y entre ellas destaca la adecuación-ampliación del CP Manuel Foguet, por un 
presupuesto de 3’4 millones de euros y la ampliación del IES José Vilaplana, ambos de Vinaròs, por una 
cantidad de 8 millones de euros. 

 
Finalmente, el Plan Milloraescola prevé la rehabilitación del salón de actos del IES Ramón Cid de 

Benicarló con un importe estimado de 99.460 euros. Esto son datos, realidades tangibles y no meras palabras 
o promesas que se las lleva el viento. Precisamente esta es la diferencia entre el modo de gobernar de unos y 
otros: mientras unos nos dedicamos a trabajar día a día por construir una sociedad mejor, otros tan sólo 
lanzan fuegos de artificios y gastan palabras para disimular su ineficacia y falta de capacidad. Obras son 
amores y no buenas razones. 
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“UTILITZA BÉ 30 CÈNTIMS”,  
UNA FORMA SOLIDARIA DE FER POLÍTICA 

 Després de la constitució de la Taula del Sénia arribava l'anunci del que ens costarà 
a cada vinarossenc el funcionament d'esta Taula, exactament 30 cèntims per habitant i any. 
Es que no hi ha formes millors d'utilitzar estos diners?? Des de Noves Generacions 
pensàvem i pensem que sí, i per això vàrem oferir a la ciutadania de Vinaròs i comarca una 
nova forma de “Utilitza bé 30 cèntims”. 

 Des del 23 de desembre i fins al 8 de gener per cada visita a la web del Partit 
Popular de Vinaròs (http://ppvinaros.maestrat.net ) Noves Generacions vam fer un donatiu 
de 0,30 cèntims a l'ONG Delwende, una ONG amb una clara missió educativa en països on 
els més joves no tenen oportunitats de formació. 

 A més, i per ser les dates nadalenques, les Noves Generacions vam afegir 0,15 
cèntims més al donatiu per cada pàgina que se visités dins de la mateixa web, fet que va 
contribuir a augmentar encara més la nostra aportació solidària. 

 Després de 15 de campanya 482 van ser les visites a la web i més de 300 les 
pàgines adicionals visitades. Un èxit que va fer que 190,50 euros fos la quantitat entregada a 
Delwende. 

 Cal destacar que durant la campanya s'han registrat visites des d'Alemanya. 
Argentina, Regne Unit, França etc.. fet que demostra que molts vinarossencs afincats lluny 
de natros s'interesen per saber que pasa al nostre poble. 
 

Noves Generacions de Vinaròs va demostrar una vegada més que no cal malgastar 30 
cèntims en la Taula del Sènia i que hi ha altres formes d'utilitzar els diners públics dels 
vinarossencs. 
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NOU FRACÀS DEL TRIPARTIT INCAPAÇ DE CONSTRUIR UN CASAL 

JOVE DIGNE PER A LA NOSTRA CIUTAT 
 

 Molts s’ha parlat del casal jove. Des de l'inici mateix de la campanya electoral del 
2003 el PP va anunciar la seua intenció de fer-lo possible el més prompte possible. 

 Ajuntaments de la nostra província governats pel Partit Popular com Borriana i 
Almassora tenen ja casals joves que deurien servir de model per al casal jove vinarossenc. 
En canvi, la regidora de joventut, Maribel Sebastià, ha optat per autodissenyar-se un casal 
jove que per a res respondrà a les aspiracions de la gent més jove. I tot per no escoltar i no 
voler dialogar. 

 Les Noves Generacions del Partit Popular de Vinaròs vàrem fer la nostra proposta al 
mes d'octubre del 2.004. Cap resposta per part de la regidora. 

 De nou hem tornat a demanar que s'escolte als joves de Vinaròs. Cap resposta ni cap 
diàleg per part de la regidora. I això que demanem que escolte i pregunte a TOTS els 
col·lectius i no només a natros. 

 El casal jove de Vinaròs, podem afirmar-ho avui sense temor a equivocar-nos, serà 
un fracàs, un “garito” d'alguns i un nou engany del tripartit local.  
Els joves de Vinaròs deuran esperar a l'any 2.007, quan el Partit Popular torne a governar a 
Vinaròs per a tindre un casal jove modern i dinàmic, d’acord amb les necessitats actuals de 
la joventut. 
 
 

UNA NOVA BIBLIOTECA QUE S’HA QUEDAT A MITAT 
 

 El passat 28 de desembre s'obrien les portes de les instal·lacions de la que serà, 
perquè encara no ho és, la nova biblioteca pública de Vinaròs. 

 Des del principi les Noves Generacions de Vinaròs hem considerat que ni el lloc ni 
la distribució d'estes noves instal·lacions són les més adequades per a la biblioteca. Molts 
espais perduts, dificultats per trobar aparcament prop del recinte i sobretot el tindre una 
biblioteca situada en els baixos i entresol d'un edifici de veïns. 

 Noves Generacions apostàvem per un edifici singular, propi i que fos fàcilment 
reconegut pels vinarossencs i visitants. Com sempre les preses del tripartit per inaugurar 
alguna cosa han fet que Vinaròs haja perdut una oportunitat històrica de tindre una biblioteca 
digna. 
 

A més, volem censurar l'acte en si de la inauguració destinat només a “fer-se la foto”. 
El ridicul del tripartit arriba a l'extrem d'inaugurar una biblioteca sense llibres. Sense 
comentaris. 
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S’INICIA LA PRECAMPANYA PER A LES 
ELECCIONS DEL 2007 

 
 El dissabte 21 de gener més de 50 vinarossencs acudien al mitin de Francesc Camps i 
Mariano Rajoy a València. Una representació de les Noves Generacions de Vinaròs vàrem 
acudir i poguerem escoltar de primera mà, i a primera fila, les intervencions del President de 
la Generalitat i del Partit Popular. 

 Un acte multitudinari, on acudiren més de 15.000 persones i que va representar el tret 
de sortida per a la campanya de les properes eleccions municipals i autonòmiques de 2.007. 
Il·lusió, optimisme i futur. El Partit Popular està volcat amb la Comunitat Valenciana i els 
valencians, que saben que només amb el Partit Popular la Comunitat Valenciana avança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTS TENIM DRET A OPINAR 
 

Considera convenient que Espanya siga sent una única 
Nació en la que tots els seus ciutadans siguen iguals 

en drets, obligacions, així com en l'accés a les 
prestacions públiques? 

 

SIGNA ARA A LA WEB http://www.pp.es 

 



 
 
 

EL VERTADER ROSTRE DE.... 

ZP 
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NOVES GENERACIONS DEL PARTIT POPULAR DE VINARÒS 

     Web: http://ppvinaros.maestrat.net/nngg        E-mail: nngg@ppvinaros.maestrat.net 
 

Subscriu-te a AIRE FRESC, envia’ns un mail i cada mes el rebràs al teu correu electrònic o bé 
descarrega-te’l de la web del Partit Popular de Vinaròs. 

 

ZP I ELS SEUS AMICS QUE BÉ S’HO 
PASSA 

 

LA TRISTA REALITAT 

 

PROJECTES?? 

 


