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Trens de Rodalies: El PSOE és el problema  
 

El PSOE és el principal obstacle que els trens de rodalies des de Vinaròs fins a 
Castelló tenen avui dia. Només el PSOE manté una postura ambigua, poc clara, 
contrària als interesos de la gent de la nostra ciutat i de la nostra comarca. 

Tots els partits polítics tenim clar que el servei ferroviari entre Vinaròs i Castelló 
és insuficient, indigne, tercermundista. Tots els partits polítics tenim clar que cal que el 
govern central és el responsable únic d’este servei que perjudica als jóvens de la 
nostra comarca, als treballadors, a tots aquells que es veuen obligats a desplaçar-se a 
la capital de la província. Tots menys el PSOE, un partit dividit, sense idees ni projecte 
per a la nostra província i que es l’únic responsable del deficient servei de trens de 
rodalies. 

El PSOE vota a favor als ajuntaments i en contra al Senat de Madrid. Diu una 
cosa a Vinaròs, una diferent a Castelló i una contrària a Madrid. Te un discurs 
contradictori, que l’únic que busca es marejar la perdiu, guanyar temps i intentar que la 
gent del Partit Popular i de Noves Generacions oblidem esta reivindicació. 
S’equivoquen. 

Noves Generacions reclama que l’alcalde de Vinaròs demane públicament al 
seu partit, el PSOE, que vote a favor dels trens de rodalies. Que faça el mateix que va 
fer en el saló de plens de l’ajuntament, on va votar a favor. 

Noves Generacions reclama al senador Cardona, que es veí de la nostra 
comarca, que demane públicament als seus companys senadors del PSOE que voten 
a favor dels trens de rodalies. El PSOE va votar en contra d’augmentar els trens entre 
Vinaròs i Castelló i això en un senador que viu en esta comarca és una falta de ètica 
que asusta. 

Noves Generacions reclama al PSOE de la província de Castelló que reclame 
al govern central que millore el servei ferroviari entre Vinaròs i Castelló. No poden 
amagar-se més temps darrere de la petició d’un conveni entre el Consell i Renfe. Els 
vinarossencs saben que els trens de rodalies només és competència del govern 
central i per tant ha de ser el govern central l’únic que pose els diners i els mitjans per 
a que tingem més trens. 

Demanem una vegada més se millore el servei de rodalies. Falten més trens 
per als jóvens universitaris, fan falta més trens per a tota aquella gent que treballa a 
l’hospital, als jutjats, etc.. fan falta més trens per a tota aquella gent que es desplaça a 
Castelló per motius diversos. 

Només des de la fermesa en la nostra reivindicació aconseguirem els fruits que 
desitgem. Les Noves Generacions del PP de Vinaròs tenim clar que no podem afluixar 
en esta reivindicació perquè per desgràcia tenim un govern central, que a pesar 
d’anomenar-se socialista, només pensa en com perjudicar als treballadors i als 
ciutadans de la nostra comarca. 

 


