
       14 DE FEBRER DE 2009  
 

Els jóvens volen treballar  
 

Si el dia 1 de gener de 2008 teniem a Vinaròs 1.000 persones aturades i avui 
en tenim més de 1.700 significa que tenim un problema. Quan la majoria d’estes 1.700 
persones són jóvens el problema es multiplica perquè afecta no només a ells que 
estan aturats sino també a totes les persones que els envolten. Per això cal que 
l’Ajuntament siga un motor que cree ocupació i que fomente l’ajuda als jóvens 
empresaris per a que creen nous llocs de treball. 

Des de Noves Generacions l’any 2006 vàrem plantejar que l’Ajuntament 
establís una oficina d’ajuda a l’emprenedor, que crees ajudes als jóvens que obriren 
nous negocis i noves empreses. En aquell moment la resposta del tripartit va ser 
nul·la, no dir res, dixar pasar el temps i no fer res. Ara paguem les conseqüències. 

El PSOE va negar la crisis amb la finalitat de guanyar les eleccions i a Vinaròs 
el tripartit, convertit ara només en bipartit, mai s’ha preocupat de l’ocupació. Els 
importa més la construcció, els totxos, els convenis, les permutes, les obres 
faraòniques i els desgavells que malgasten diners i no creen ni riquesa ni ocupació. 

Des de Noves Generacions tornem a reclamar que l’Ajuntament s’implique de 
forma directa i clara en l’ocupació dels vinarossencs. No podem permetre un segon 
més amb un Ajuntament que gire l’esquena als ciutadans que estan a l’atur. Cal que 
l’Ajuntament prengue mesures i que estes siguen el més prompte possible. 

Exigim de nou la creació d’un servei d’assesorament per als jóvens i que 
l’Ajuntament estudie de forma inmediata la possibilitat d’establir ajudes o bonificacions 
a aquells jóvens que creen una empresa o negoci nou. Cal que l’Ajuntament estiga al 
costat d’aquells que creen ocupació. 

Noves Generacions i el Partit Popular tenim clar que esta és una de les nostres 
prioritats i dels nostres compromisos: crear ocupació, crear riquesa i sobretot facilitar 
als jóvens del nostre poble que tinguen el màxim de facilitats possibles per a trobar 
feina. Perquè un Ajuntament ha de tenir com a objectiu crear ocupació, facilitar la 
creació de llocs de treball, fer fàcil la vida als seus veïns.  

Des de Noves Generacions del Partit Popular entenem així la política. Volem 
ser optimistes però amb el govern central que patim veiem difícil sortir prompte d’esta 
crisis encara que no volem caure en el pesimisme. Tenim un govern de la Generalitat 
que invertirà en els propers mesos més de 2.000 millons d’euros en els valencians. 
Seran 2.000 millons d’euros que crearan ocupació, riquesa i que beneficiaran 
directament als més jóvens de la nostra Comunitat. 

La política ha de fer fàcil la vida als ciutadans i solucionar-los els problemes i el 
bipartit de Vinaròs el que fa és complicar-la més cada dia malgastant els diners de tots 
en restaurants, hotels, publicitat i finals de Volta a Espanya que ens costen un ull de la 
cara.  

 


