
            23 DE MAIG DE 2009  
 

Anem a Madrid 
 

Per fí i després de més d’un any de reivindicació de Cercanias Ahora 
hem aconseguit que RENFE ens escolte. Hem lluitat, hem dedicat moltes hores 
per a reclamar allò que considerem que és just per a la nostra ciutat i ara, 
després de 12 mesos, tindrem l’oportunitat de dir en Madrid que a Vinaròs li 
calen més trens de Rodalies. 

El proper dijous 28 de maig a les 10:30 hores el Director General de 
Gestió Comercial de RENFE, José Luis Sanchidrián, ens rebrà per a que li 
expliquem la nostra reivindicació. Una demanda de millora de trens de rodalies 
entre Vinaròs i Castelló en benefici de tots els estudiants, de tots els 
treballadors, de totes aquelles persones que necesiten desplaçar-se a Castelló 
i veuen com no tenen altra alternativa que la N-340 o la Autopista AP-7. 

Qué dirà ara el PVI que no ens ha ajudat per a res en este tema? Qué 
dirà ara el PSOE que s’ha dedicat a posar trabes i a entorpir la reclamació? 
Qué diran ara aquells altres partits extramunicipals que desitjaven el nostre 
fracàs sense veure que seria també el fracàs del poble?  

Tenim al nostre costat més de 4.000 signatures de vinarossencs que 
reclamen més trens de Rodalies. Tenim en nosaltres més de 3.000 suports 
arribats per internet de tots els punts de la nostra provincia. Tenim les mocions 
aprovades pels Ajuntaments de Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Alcalá de Xivert, 
Torreblanca i Orpesa. Tenim el suport de la Diputació de Castelló i les Corts 
Valencianes. Tenim el suport del Senat.  

Pero no tenim el suport del PSOE de Vinaròs ni del PVI, encabotats en 
dir NO al progrés de Vinaròs i als trens de Rodalies. Incapaços de sumar forces 
amb el Partit Popular en benefici dels vinarossencs. 

Anirem el dijous a Madrid i reclamarem amb la força de tot el poble allò 
que ens mereixem i tan necesitem. Ara ja no ens importa qui s’ha quedat 
darrere i qui no ens ha ajudat. Ara només tenim un objectiu que és aconseguir 
com siga que a Vinaròs tinguem més trens. 

I estem segurs que ho aconseguirem. No serà de forma inmediata, però 
si que estem convencuts de que dins de poc allò que fa només un any era una 
cosa que semblava imposible serà realitat.  

Alguns intentaran fer creure que ha estat gràcies a ells però el poble ja 
sap, un any després de l’inici de CERCANIAS AHORA, qui ha lluitat sense 
pausa i qui s’ha apartat del camí.  


