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NÚMERO ESPECIAL: 
 

NOVES 
GENERACIONS 

de Vinaròs 
complim 2 anys. 

 

LA IL·LUSIÓ 
CREIX 

 
 

 

2 ANYS DE NNGG A VINAROS: 
OBRINT PAS A LA IL·LUSIÓ 

  
 Si fa dos anys, el dia de la nostra presentació pública, als membres de la junta local de 

Noves Generacions ens expliquen tot allò que hem fet en este temps, segurament no ens ho 

haguerem cregut. 

 Aquells que als pocs dies de la nostra aparició pronosticaven una ràpida desaparició de 

Noves Generacions se van equivocar, els seus desitjos no se van convertir en realitat, i en estos 

moments menys encara perquè estem plens de força i d’ànims per encara un any que resultarà 

vital per a la nostra ciutat. 

 Vam anunciar que no teníem presa, que aniríem poc a poc per tal de no donar passos en 

fals. Així ha estat. Hem anat guanyant terrenys a aquells que pensaven que teníem 

monopolitzada la joventut vinarossenca i fins i tot hem aconseguit que tots aquells que fa dos 

anys ens menyspreaven ara com a mínim ens tinguen en compte. 

 Queda molt camí per a fer. Queda la part més important del camí. Però les NNGG de 

Vinaròs estem preparats i segur d’aconseguir les fites que ens marcarem. 
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6 de maig de 2006: 

 

Una celebració amb compromís 
  
El passat dissabte dia 6 de maig les Noves Generacions del PP vam celebrar els nostres 

primers 2 anys amb un acte a l’ermita de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Vinaròs. 

Amb la presencia de la nostra presidenta autonòmica, Verónica Marcos, i del nostre 

president provincial, Mariano Sardina, la jornada va començar amb una reunió de treball 

entre les executives local i provincials a la que va seguir una roda de premsa de balanç 

d’estos dos anys. 

A continuació el regidor i diputat autonòmic, Mariano Castejón, va moderar una taula 

rodona sobre els reptes dels jóvens valencians en els propers anys. Uns reptes que se centren 

en l’educació, la vivenda i un accés al món laboral més digne. 

Una visita guiada a l’ermita, restaurada gràcies al treball i l’esforç dels governs del Partit 

Popular en la seua etapa de govern i un dinar de germanor van concloure una jornada que va 

servir per agafar nous ànims a tots els membres de Noves Generacions. 
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8 de maig de 2004: 

L’inici de la il·lusió 
El 8 de maig de 2.004, i després d’uns anys sense representació de NNGG a la ciutat 

de Vinaròs, s’iniciava un nou camí.  

La nova junta local era recolzada per el president provincial de NNGG, Mariano 

Sardina, per la presidenta autonòmica, Verónica Marcos, en un acte on també estigueren 

presents el president provincial del PP, Carlos Fabra, i el President del PP, Francesc Camps. 

Noves Generacions de Vinaròs mostrava en aquell moment les seues il·lusions per a 

convertir-se en un punt de referència dels joves vinarossencs i un eix central en la vida 

política local.  

En eixa presentació se marcaven les línies bàsiques del projecte de NNGG de 

Vinaròs, se marcava només l’inici d’un camí que poc a poc hem anat recorrent amb l’ajuda 

de molts amics que ens han ajudat. El recolzament de tots els companys de NNGG ha estat 

clau per aconseguir els nostres primers objectius. 
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21 d’agost de 2004: 

Vinaròs demana l’aigua de l’Ebre 
 Durant la tramitació parlamentària del Pla Hidrològic Nacional, els grups més radicals 

de la nostra ciutat, recolzats per grups anti-PHN de les Terres de l’Ebre van portar a terme 

diferents reivindicacions contra el transvasament.  

 A pesar de que estos grups van considerar i van voler vendre la idea que “Vinaròs 

estava contra el transvasament” això era fals i a Noves Generacions ens va costar molt poc 

trencar esta idea. 

 El 21 d’agost de 2.004 se va instal·lar una taula petitòria de firmes a la Plaça de Sant 

Agustí i en un sol dia van ser 921 les persones que van demanar al govern de Rodríguez 

Zapatero que portés a la nostra Comunitat l’aigua que l’Ebre llença al mar cada. 

 Vinaròs, a través de les Noves Generacions, va dir SÍ  al transvasament i SÍ a la 

solidaritat entre les diferents regions d’Espanya. 

 Perquè l’aigua és un bé comú i cal compartir-lo. AVUI I SEMPRE NOVES 

GENERACIONS DIRÀ SÍ AL PLA HIDROLÒGIC NACIONAL. 
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12 de febrer de 2005: 

El primer manifest:  Sí a Europa 
 

“Al nostre país, Espanya, sabem de les virtuts de la Constitució de 1978. Esta 

Constitució ha estat, és i serà el garant de la llibertat, dels drets i deures i de la 

convivència pacífica més llarga en tota la història del nostre país a pesar dels 

constants atacs que des de forçes polítiques minoritàries i extremistes se fan a diari 

com a conseqüència d’un govern central sense projecte d’Espanya, sense visió de futur 

i sense una idea clara d’Espanya com tenim des de Noves Generacions i el Partit 

Popular. 

El proper diumenge cal votar SÍ a la Constitució Europea perquè serà votar SÍ 

a la Constitució Espanyola.” 

 
26 de novembre de 2005: 

Per una educació lliure i de qualitat 
 
“Per tot això fem públic este manifest on demanem al Govern Central presidit 

per l’encarnació del talant i les paraules buides José Luis Rodríguez Zapatero el 
seguent: 
 
 1.- Un autèntic diàleg amb el Partit Popular per arribar a un Pacte d’Estat que 
consolide un sistema públic i concertat d’ensenyament vàlid per a tota una generació 
d’espanyols, respectant el dret dels pares i mares a escollir el centre i el tipus 
d’educació que volen per als seus fills. 
 
 2.- L’establiment a Espanya d’unes matèries mínimes i comuns que garantisquen 
que un estudiant de Vinaròs acabe els estudis obligatoris amb els mateixos 
coneixements que un estudiant de Madrid, Barcelona o Sevilla.” 
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Èxit del I concurs de fotografia digital 

“NOVES mirades 2005” 
 Durant el mes de juny de 2.005 les Noves Generacions de Vinaròs vam presentar el 

que seria el I Concurs de Fotografia Digital “NOVES mirades 2005” amb l’objectiu de 

mostrar els millors racons del nostre poble. 

 Durant quasi 3 mesos van ser 68 les fotografíes que els vinarossencs van poder enviar 

a la web del Partit Popular de Vinaròs, una xifra que per a ser la primera edició va resultar 

del tot satisfactòria. 

 Després de dós mesos de votacions populars a través de la web del Partit, la 

fotografia guanyadora va resultar “Una mera fantàstica” de María del Carmen Martínez que 

va poder disfrutar del cap de setmana a l’hotel Peñíscola Plaza Suite.  

 La fotografia mostra una de les belles imatges que La Mera ens mostrava abans de ser 

destruïda pel formigó del tripartit local i reflexa a la perfecció tot l’arbolat perdut en la 

remodelació. 
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Casal jove: Ni diàleg ni imaginació 
 

 El passat dimarts 9 de maig l’alcalde de la ciutat, Javier Balada, el primer tinent 

d’alcalde, Jordi Romeu, i la regidora de joventut, Maribel Sebastià, inauguraven per fi el 

casal jove. 

 Amb més de dos anys de retard sobre la data que se’ns va prometre se portava a 

terme una inauguració d’un casal que només obrir-se ja mostra les primeres deficiències: Ni 

una sola activitat programada. 

 El casal jove no pot ni déu ser només un “ciber-cafè” amb els ordinadors que va 

regalar una comparsa gràcies als diners recaptats amb un calendari de l’any 2.004¡¡¡ 

 El mateix dimarts dia 9 per la tarde les Noves Generacions erem convocades a una 

reunío amb la regidora. Una reunió que arriba dos anys tard però a la que vam asistir amb 

l’esperit constructiu que sempre ens ha caraceritzat. 

 En aquella reunió les Noves Generacions ens vam comprometre amb la regidora a 

aportar idees i a col·laborar al màxim amb ella per tal que el casal jove siga un èxit. En les 

properes setmanes i a través de les regidores pertanyents a la comissió de joventut les Noves 

Generacions farem arribar a la regidora les idees que el tripartit no ha aportat. 
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Setembre 2.005: 
 

Aire fresc: Un somni fet realitat 
 

 Sense cap tipo de dubte és la iniciativa de la qual les Noves Generacions del Partit 

Popular de Vinaròs estem més satisfets. 

 Es poder la iniciativa que requerís més hores de treball i més dedicació però el 

resultat és plenament satisfactori.  

 De nou hem estat, i estem, demostrant que existís una nova forma de fer política, 

basada en el treball, en la il·lusió, en les noves tecnologies, en el futur i sobretot amb les 

ganes de fer que la joventut del nostre poble sigue el motor d’una societat que despertarà al 

maig de 2.007. 

 La revista Aire fresc apareix regularment al voltant de la segona setmana de cada mes 

des de fa ja 9 mesos. Per ella han passat ja firmes invitades com Adela Pedrosa, Secretària 

General del PP a la Comunitat Valenciana, el conseller d’educació Alejandro Font de Mora, 

Maria San Gil, Edurne Uriarte o el cubà Oswaldo Payà. Totes estes firmes són un testimoni 

excepcional del treball a favor de la llibertat de les NNGG de Vinaròs. 
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Abril – octubre 2005: 

La veu del poble contra el tripartit,  

SALVEM LA MERA 
 
 La Mera ja no és la zona verda que havia estat sempre. Les ànsies de destrucció dels 

especuladors li van pegar mà a finals del mes d’octubre de 2.005. 

 Ni les 3.000 firmes de vinarossencs ni una sentencia del Tribunal Superior de Justícia 

de la Comunitat Valenciana que va condemnar a l’Ajuntament per vulnerar els drets 

fonamentals de la Constitució espanyola van poder impedir que la destrucció anés endavant. 

 La Mera ha perdut tot l’encant que tenia. La Mera mai serà ja la zona verda, de jocs i 

d’entreteniment de milers de vinarossencs. La Mera ha patit les consenqüències d’un 

urbanisme salvatge, que només se fixa amb el formigó i oblida les persones. 

 Durant el decurs de les obres els vinarossencs hem anat veiem com poc a poc anàvem 

perdent les nostres arrels, i la Mera s’anava destruint. 

 Ara cada dia queda menys per a la inauguració, un acte on el tripartit ens intentarà fer 

veure que la Mera continua igual: MENTIDA¡¡¡ La Mera no serà mai igual i per suposat 

mai serà millor que la que ja teniem. 

 Ni tindrà més zones verdes, ni més espais per a la gent. La Mera serà una plaça grisa, 

de formigó i els vinarossencs gràcies al tripartit tindrem 700 milions de pessetes menys en 

patrimoni. GRÀCIES MANS BLANQUES¡¡¡¡ 
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Desembre 2005: 

Utilitza bé 30 céntims 
 La campanya del nadal passat va significar un punt d’inflexió en la trajectòria de les 

Noves Generacions de Vinaròs.  

 Demostrant que la nostra solidaritat no és només de paraula sinó que la reflexem en 

fets vam encetar una campanya a través de la nostra pàgina web, una web que en 5 anys ha 

rebut més de 70.000 visites gràcies a les constants actualitzacions i l’enorme quantitat de 

dades que conté. 

 La Taula del Sénia, ineficaç instrument pensat per anar contra el govern central del 

Partit Popular comença a costar-mos diners als vinarossencs. Exactament 30 céntims per 

persona i any destinats als seus dinars, sopars, viatges i despeses de representació vàries.  

 Natros, vam oferir eixos mateixos 30 cèntims a una ONG del nostre poble i que 

treballa per l’educació a diferents paisos del tercer món. Vam donar una resposta adequada 

a les politiques de farol dels membres de la Taula del Sénia. 

 Durant els 15 dies que va durar la campanya més de 400 visites i al final quasi 200 

euros que van anar a parar a mans d’una ONG seria, responsable i no a mans de polítics 

locals amb aires de grandesa i desitjos de passar a la història. 

 Des de NNGG ja avisem que esta no serà ni molt menys l’última campanya solidaria 

perquè natros no només diem que hi ha altres formes de fer política, sino que les posem en 

pràctica. 
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134 dies porta inaugurada la biblioteca tripartita sense 
llibres de Vinaròs. Una mostra més del afany per sortir a 
la premsa del tripartit i que reflexa més a les clares la 
seua forma de gestionar. Si són capaços d’inaugurar 
biblioteques sense llibres que no seran capaços de fer 
fins al maig del 2007 ??? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per no voler fer la CIUTAT ESPORTIVA als 
terrenys que va comprar el Partit Popular en 
l’anterior legislatura els vinarossencs portem 665 
dies esperant solucions per a fer esport. El tripartit 
ha oblidat les seues promeses i ha oblidat als 
ciutadans. 

134 
dies 

665 
dies 

SENSE 
CIUTAT 

ESPORTIVA 

  



 

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. 
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Abril 2006: 

Campanya per la prevenció d’accidents 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

Les Noves Generacions de Vinaròs sempre hem intentat fer política en positiu, 

evitant al màxim la crispació que creiem que impera en excés al nostre Ajuntament per la 

falta de projecte d’un tripartit sense rumb. 

 Després de l’augment de víctimes a la carretera durant la Setmana Santa les NNGG 

no ens podíem quedar sense fer res, per això, i fugint del partidisme i els bàndols que alguns 

ens volen imposar vam llançar esta campanya per a demanar a tots els vinarossencs 

prudència a la carretera durant el pont de l’1 de maig. 

 
Ens dóna igual que sigues “pepero”, “sociata” o 

“independent”. Però per a tots tenim un mateix desig: 
 

VOLEM QUE TORNES                        

       
La carretera no és un joc. La teua vida tampoc. 


