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3 ANYS DE TRIPARTIT...... 

I VINARÒS COM ELS CRANCS 
 El proper 14 de juny se complixen 3 anys de govern tripartit a Vinaròs. El pacte antinatura i anti-PP que des 
d'aquell dia ens governa ha fet retrocedir al nostre poble als pitjors temps que se recorden, als anys més foscos dels 
anteriors governs socialistes. 

 Qui comença un projecte sense tindre un guió d'allò que vol fer és impossible que arribe a bon port. La 
improvisació, l'atac constant a l'oposició, la inactivitat i sobretot l'exagerat afany mediàtic dels nostres governants no 
ens porta a res de bó i el pitjor de tot és que la ciutadania és qui patix les conseqüències. 

 Els vinarossencs hem pogut comprovar en estos tres anys que el tripartit no funciona, que Balada només és 
alcalde per un afany personal semblant als capritxos dels xiquets quan passen per davant d'una pastisseria   
s’encapritxen d'una pasta de xocolata. Voler ser alcalde de Vinaròs amb només 3 regidors és demencial. 

 Balada, Romeu i Adell se volen presentar com els Reis Mags de Vinaròs, capaços de solucionar tots els 
problemes en un tres i no res però el que han demostrat en estos tres anys és que de Reis Mags res de res, si de cas 
serien 3 pastores que en un Betlem nadalenc cantarien el "Fum, fum, fum", perque d’obra i realitat CAP. 

 Vinaròs se mereix alguna cosa millor. Els vinarossencs se mereixen un alcalde que tingue la suficient 
capacitat i valentia per tirar avant un projecte vàlid per al Vinaròs del segle XXI. El Partit Popular de Vinaròs està 
capacitat per tirar avant un projecte que retorne la il·lusió i l'orgull de ser vinarossenc. 

 Les Noves Generacions de Vinaròs volem un Ajuntament digne per a la nostra joventut, que no menyspree 
als jóvens, que no els enganye amb falses promeses, que lluite per fer un futur millor i ple d'oportunitats. 

Queden menys de 365 dies per a decidir el futur de Vinaròs. Comença el compte arrere de la il·lusió. Les 
Noves Generacions del Partit Popular de Vinaròs treballarem cada dia per aconseguir que el l'Ajuntament torne a ser a 
partir del 27 de maig de 2.007 un Ajuntament en marxa per a benefici de tots els vinarossencs. 
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L’OPINIÓ DE NN.GG DE VINARÒS: FEM BALANÇ PENSANT EN FUTUR 

 Esta setmana se complixen 3 anys des de la presa de possessió del  govern tripartit de Vinaròs, tres anys des 
de que els perdedors de les  eleccions municipals s'ajuntaren per a "tocar poder" i fer fóra al partit més votat pels 
vinarossencs. 
 Toca, en primer lloc, fer balanç del que s'ha fet i del que s'ha dixat de fer i d'esta forma podrem comprovar 
com el tripartit que iniciava el seu camí sense projecte comú ha anat derivant a una falta de criteri absolut i a utilitzar 
l'atac personal contra els membres del Partit Popular com a la seua arma electoral. 
 Durant les primeres setmanes de mandat el tripartit ens sorprenia amb inauguracions esperpéntiques. Des de 
pàrquings que ja no existixen a ponts de terra sobre el riu Servol que estava canalitzant la Generalitat Valenciana amb 
una inversió de més de 6 milions d'euros. 
 Qui no recorda la re-inauguració del monument als llauradors amb dames incloses i que ara, només uns 
mesos després, tornen a remodelar?? Tornaran a portar les dames?? 
 Al tripartit se li ha de reconèixer un sol mèrit: Són els reis de la propaganda, de les aparicions 
mediàtiques, de  vendre fum als ciutadans de bé que encara confien en els seus governants. 
 La realització estrella per ara és la biblioteca. Una biblioteca sense llibres, sense llicència d'activitat, sense 
escriturar a nom de l'Ajuntament.... Una mostra més del desgovern que se viu a la que deuria ser casa de tots els 
vinarossencs però a la que alguns dels nostres conciutadans tenen més accés que altres. 
 No podem oblidar en este repàs de tres anys la plaça de la Mera. Ara, quan ja pren forma als ulls de 
la gent, no som natros qui pensem que són els 640 milions de pessetes més malgastats de la democràcia 
vinarossenca, és la pròpia gent propera al tripartit qui no li veu sentit a un pàrquing insuficient, a una plaça 
nova però lletja, sense arbres i amb uns cipresos que a més d'un li serviran per a imaginar-se en la seua “última 
morada” 
 Són tres anys perduts, per a oblidar, on els problemes dels vinarossencs no s'han resolt, se n'han creat de 
nous i per culpa del tripartit la crispació ha augmentat fins a nivells inimaginables. 
 No som la gent del Partit Popular la que amaga informació als vinarossencs. No som la gent del Partit 
Popular la que, amb la seua inactivitat, provoquen el caos absolut i diferències entre els vinarossencs. 
 Des de Noves Generacions del Partit Popular de Vinaròs som conscients que Vinaròs necessita un canvi. A 
Vinaròs li queda menys d'un any per a posar-se en marxa de nou. 
 Quan les Noves Generacions mirem al futur un sentiment d'alegria ens recorre el cos. Estem esperançats, 
sabem que és possible un canvi i que ara és precís eixe canvi. Amb il·lusió, força i treball seran cada dia més els 
vinarossencs que se sumen a este projecte del segle XXI. 
 El fum, fum, fum del tripartit no conseguirà amagar el projecte emergent del Partit Popular. Resulta 
molt trist que un govern municipal estenga cortines de fum per amagar la trista realitat: La seua ineficàcia i la 
seua incompetència per a resoldre problemes i que una vegada que desapareix el fum queden al descobert les 
seues vergonyes que intenten dissimular amb una altra cortina de fum 
 

PP = Persones amb Projecte 
 
 En este anys que queda les Noves Generacions continuarem aportant les nostres idees, les nostres propostes 
a la societat vinarossenca, als jóvens vinarossencs desencantats amb un tripartit que els va oblidar només pendre 
possessió de l'alcaldia. 
 Els jóvens per al tripartit són només uns centenars de vots el dia de les eleccions, per a Noves Generacions i 
el Partit Popular els jóvens som el futur i el present. 
 600 vivendes protegides a Vinaròs, una ampliació del nostre hospital, una millor educació per a tots i en 
valencià, la nostra llengua. Esta és la realitat del Partit Popular. Este és el projecte guanyador.  
 

Som la teua gent. Pensem com tu perquè som com tu. 
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UN TRIPARTIT NADALENC: 
 FUM ,FUM, FUM 

 
16 julio 2003  

Se inaugurarán dos aparcamientos con capacidad para unos 400 
coches. Están en la calle Pilar detrás del Juzgado, y en la calle San 
Francisco. 

 I on estan ara estes places d’aparcament??  

3 anys de govern municipal i cada dia és 
més greu el problema d’aparcar a Vinaròs. 
I la Mera NO ÉS LA SOLUCIÓ?? El tema 
no és per a riure senyors Balada i 
Romeu!!! 

 

TRIPARTIT INEFICIENT 
TRIPARTIT INEFICAÇ 

4 de novembre de 2.003 

Jordi Romeu: "El PP ejerce de abogado del cemento y no de los 

ciudadanos"  

 I esta torre senyor Romeu que és?? 25 

altures a canvi de què?? I vosté ens deia 

què?? No li cau la cara de vergonya??  

Esta torre de 25 altures és la representació 

del formigó i la seua política especulativa. 
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28 de gener de 2.004 
 
L'Ajuntament de Vinaròs obrirà el carrer Sant Joaquim. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I a que esperen a obrir el carrer??  

Tripartit espavil que només vos queden 11 mesos!!! 
 
 

TRIPARTIT VENEDOR DE FUM 

 
31 de març de 2.004 
 
El consistori vinarossenc instal.larà gespa artificial en l'estadi 
municipal del Servol. 

 
 
 

 

                       I la gespa artificial??? 

I el nou camp de futbol??? 

I les promeses a l’esport base??? 

I la ciutat esportiva??? 
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24 d’abril de 2.004 
 
L'Ajuntament de Vinaròs segueix treballant per a que el seu port 
siga seu de l'equip de Marsella de la Copa América 

 
 

 

L’afany mediàtic del tripartit els porta a fer anuncis 

irreals, sense cap base, fet que demostra la falta de 

projecte i sobretot també de CRITERI.  

 

Durant uns mesos ens van fer creure que un equip de 

la Copa América vindria a Vinaròs a entrenar. 

 

FALSES IL·LUSIONS 

COM SEMPRE 
 
 
 

25 d’agost de 2.004 
 
A finals d´enguany se posarà en marxa la comissària de Vinaròs  
 
 
 

Algú l’ha vist??  
 
Al Calles se’l ha vist per a fartar-se de  
llagostins, però de comisaría encara no  
n’ha portat cap. 
 
Això és MENTIR. 
 
VOLEM MÉS SEGURETAT 
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Els vinarossencs disfruten des de fa ja 168 
del més gran espai educatiu de la nostra 
Comunitat. Tenim l’orgull de tenir a 
Vinaròs la BIBLIOTECA SENSE 
LLIBRES més gran de tota Espanya... 

 
 
 
 
 
No tenim CIUTAT ESPORTIVA perquè els 
terrenys de 100.000 metres quadrats els va 
comprar el PP.  
 
Res de la gestió del tripartit ha de recordar la 
bona gestió del Partit Popular. 

168 
DIES 

  

  

698 
DIES 
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Han passat 635 dies i els xiquets de Vinaròs 
NO tenen els llibres de text gratuits. Pel treball 
del regidor d’educació, i tal com va prometre el 
PSOE a les anteriors eleccions els pares de 
Vinaròs ja no se gasten “ni un euro” en els 
llibres.... O NO ??? 

   
 
 
 
 
 
La Taula del Sénia en només 980 dies ens 
ha solucionat tots els problemes de la zona. 
Gràcies a ella ja tenim trens regionals, 
carreteres, ports esportius...... O NO ???  

  

 

980 
DIES 

 

635 
DIES 
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El projecte de SOL DE RIU està acabat des de juny de 2.003. 
Mil promeses d’inici de les obres, però per ara RES!!! 
 
Ni el tripartit ni la Taula del Sénia han estat capaços d’iniciar 
una obra gestionada en l’anterior legislatura. 
 

Per a quan Sol de Riu zona d’esbarjo??? 

 
 
 
 
 
 
Fa ja 800 dies que el PSOE, Els Verds, PVI ens 
vam prometre que el Triador seria una zona més 
verda...  I  ARA PERMETEN CONSTRUIR 3 
ALTURES???  
Se pensen que els vinarossencs som tontos ?? 

 
 

  

1061 
DIES 

807 
DIES 
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60 CAMPAÑEROS VALENCIANOS ENSAYAN EL VOLTEO 

GENERAL CON EL QUE RECIBIRAN AL PAPA  
Un total de 60 campaneros de la Comunidad Valenciana han iniciado los ensayos del volteo 

general con el que recibirán a Benedicto XVI en su visita a la ciudad el próximo 8 y 9 de julio para 

presidir los actos finales del V Encuentro Mundial de las Familias, según ha informado a la agencia 

AVAN Fransesc Llop, presidente de la Asociació de Campaners de la Catedral de Valencia. 

 

Los campaneros, procedentes de Alicante, Castellón y Valencia, comenzaron a realizar pruebas de 

coordinación durante la pasada fiesta de la Virgen de los Desamparados y repetirán los ensayos 

aprovechando la próxima solemnidad del Corpus Christi, el próximo 18 de junio. 

 

“Las pruebas consistirán en el toque y escucha entre diferentes torres campanarios de la ciudad con 

el fin de coordinar los sonidos, tal y como se hacía antiguamente, cuando no había  móviles ni 

radios para ponerse en contacto”, según Llop. 

 

Igualmente, está previsto que a finales del mes de junio todos los campaneros participantes se 

distribuyan por las torres para ultimar los ensayos antes de la llegada del Papa. 

 

La torre del Miguelete de la Catedral de Valencia recuperará también un “toque especial 

antiquísimo con todas las campanas” en el momento en que el Pontífice llegue, según ha 

confirmado Llop. Se trata del llamado ‘toque de luminarias’ denominado así porque se “ejecutaba 

cuando la ciudad se enlucía con faroles y luces por la noche para acoger a una personalidad 

destacada”, ha añadido. 

El toque de bienvenida al Papa, que tiene una duración aproximada de una hora, dividida en ocho 

partes, combina tiempos de “gran potencia sonora al ser accionadas a la vez todas las campanas de 

la torre” así como “momentos más tranquilos, al voltearse sólo las campanas menores junto a una 

grande”, según Llop. 
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EL PABELLON DEPORTIVO DE LA FUENTE DE SAN LUIS 

ACOGERA UNA CELEBRACION  DE BIENVENIDA PARA 

LOS 8.000 VOLUNTARIOS DEL EMF 

 

El pabellón deportivo de la Fuente de San Luis en Valencia acogerá el domingo 2 de julio, una celebración 

de bienvenida para los más de 8.000 voluntarios  inscritos para el V Encuentro Mundial de las Familias 

(EMF) con el Papa, que tendrá lugar en Valencia del 1 al 9 de julio. 

 

 La celebración, que incluirá una eucaristía, será presidida por el arzobispo de Valencia, monseñor Agustín 

García-Gasco, que “además de dar la bienvenida agradecerá a todos los voluntarios su colaboración y 

espíritu de servicio”, han indicado hoy a la agencia AVAN fuentes del Arzobispado. 

 

La organización del EMF cerró el pasado 5 de mayo el plazo de inscripción de voluntarios “al haberse 

alcanzado ya un número suficiente”, según fuentes de la organización, que han precisado que los 

seleccionados superan los 8.000. Igualmente, las mismas fuentes han elogiado “la calidad de los 

solicitantes registrados que hemos podido comprobar en las entrevistas realizadas durante el proceso de 

selección”. 

 

Tras las entrevistas a los aspirantes a voluntarios, que se han desarrollado en los últimos meses en el 

Complejo Cultural-Deportivo del paseo de la Petxina de Valencia, la organización está contactando ya  con 

los voluntarios para asignarles las tareas que realizarán en el EMF. 

 

Las funciones que llevarán a cabo comprenderán, entre otras, la atención a los participantes,  ayuda en 

estaciones de transporte terrestre, marítimo y aéreo; información a los peregrinos en zonas de la ciudad; 

atención a medios de comunicación; traducción e interpretación, y colaboración en la organización de 

eventos, además del acompañamiento de autoridades y la coordinación de grupos. 
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UN TRIPARTIT SOBRE RODES 
 
Et propossem un joc mooolt però que mooolt fácil. Només cal que amb una fletxa unixques 
el regidor del tripartit corresponent amb el cotxe, moto, 4x4, que s’ha comprat en esta 
legislatura. 

QUI DIU QUE EL TRIPARTIT NO RODA ??? 
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El PSC - PSOE utilitza la mentida quan no té arguments 

 
 

 

  MENTIDA 
 
 

El PSC – PSOE és el gran impulsor de la Taula del Sénia, esta és la forma de 
convidar al PP a integrar-se a la Taula?? 

 
Se pensen que al Partit Popular ens dixem xafar?? 

 
Quan NO hi ha arguments per a defensar un Estatut INCONSTITUCIONAL 

només queda un recurs: L’INSULT. 
 

 
 
 
 
 

                                         MENTIDA 
 
            

Este és el TALANTE de ZP. 
Això és el PSOE:  

Desqualificar quan no té arguments 
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. 

 

 


