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Nova demostració de la incapacitat i falta d’idees del tripartit  

Unes festes per a oblidar 
 Les festes i fira de Sant Joan i Sant Pere 2.006 seran recordades com les festes del 
pregó polític, dels actes que van passar sense pena ni glòria i sobretot per ser les últimes amb 
el tripartit governant. 

 Ni un sol acte nou, ni un concert il·lusionant per a la gent de Vinaròs i comarca. Res de 
res. Res de nou.  

 Cal denunciar aquí l’actitud impròpia del pregoner de les festes, el sr. José Maria Vidal, 
que va fer un discurs polític, un mitin en el primer dia de festes. Del discurs del sr. Balada 
més val no parlar-ne. Ni una sola vegada va nombrar a les Reines, autentiques protagonistes 
del dia, i només va recordar aquelles promeses que encara no són realitat. 

 La proposta de NNGG d’instal·lar una pantalla gegant al sopar a la fresca ha estat de 
nou en el centre d’atenció. Una nova proposta en positiu que com totes les altres va ser 
rebutjada pel tripartit. Les conseqüències estan a la vista: Un sopar a la fresca molt menys 
multitudinari que l’any anterior. 

 Fa mesos que anunciem que cal un canvi a Vinaròs. Les festes també necessiten un 
canvi, un impuls, un nou colp d’aire fresc que face que les festes i fira de Sant Joan i Sant 
Pere siguen un referent a tota la comarca. 

 I mentrestant ZP..... negociant amb ETA. Quin pais¡¡¡¡ 
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Una presentació de Reines convertida en mitin del PSOE 

 

 

 

 

 

 
 El pregoner de les festes i fira de Sant Joan i Sant Pere 2006 va ser José Maria Vidal, 

de qui no se li coneix més mèrit que ser socialista i amic de Jordi Sevilla. Doncs bé, el sr. 

José Maria Vidal deuria aprendre a fer pregons de festes perquè a Vinaròs va fer un discurs 

polític carregat de falsedats, mentires i falses promeses que portem sentint fa molt de temps. 

 No era ni el lloc ni el moment adequat però els nervis del PSOE davant la seua 

inoperància els porta a utilitzar políticament qualsevol acte. Lamentable. 

 

L’alcalde no anomena ni una vegada en el seu discurs a les reines: 

Laia i Charline 
 Seguint el guió marcat per el sr. Vidal, el nostre Alcalde, el que deuria ser-ho per a tots 

els vinarossencs, va fer un altre discurs polític, on no va anomenar ni una sola vegada a les 

reines, Laia i Charline, fet que va dixar encara més en evidencia el nerviosisme del nostre 

tripartit local.  
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NNGG va demanar la instal·lació d’una pantalla gegant per a 

seguir el partit Espanya – França durant el sopar a la fresca. 

 
NNGG de Vinaròs va demanar  a la comissió de festes de  l´Ajuntament de Vinaròs  

que el dimarts 27 de juny a la carpa cultural s’instal·lés una pantalla gegant per a seguir el 
partit de la selecció donat l'èxit, fins llavors, de la selecció espanyola al Mundial de futbol 
d'Alemanya i la seua classificació per a vuitens de final i la coincidència amb el sopar a la 
fresca que l'any passat havia congregar a més d'un miler de persones.  

Lluis Gandía president de NN GG de Vinaròs explicava que “este any el  sopar coincidix 
amb el partit de vuitens de final de la selecció per la qual cosa des de Noves Generacions 
volem que tota la gent pugue participar al sopar a la fresca i també seguir a la nostra 
selecció. Creiem que la instal·lació d'esta pantalla gegant seria un al·licient més per a animar 
a la gent a acudir al sopar.  

  Des de Noves Generacions vàrem destacar que la nostra intenció no era altra que fer que 
les festes siguen un èxit i creiem que esta mesura provocaria que el sopar a la fresca resultés 
molt més multitudinari que l'any anterior.” Com és normal l’Ajuntament de Vinaròs no ens 
va fer cas i com era de previndre el sopar a la fresca va resultar molt menys multitudinari 
del que s’havia previst en un primer moment.   

 

L’Ajuntament col·loca de nou senyeres catalanes als carrers 
durant les festes i fira 2006 

 
 A pesar que durant l’etapa de govern del Partit Popular se van comprar senyeres 
valencianes, el tripartit ha optat per quart any consecutiu en col·locar junt a les senyeres 
espanyoles les senyeres catalanes i que no són les que marca l’estatut d’autonomia. 
 No els importa infrigir la llei. No els importa saltar-se la llei. Este és el preu de 
mantindre al tripartit a l’únic regidor d’Esquerra Verda, és la seua satisfacció personal.  
 Demanem a l’Ajuntament que este lamentable fet que atempta greument contra les 
nostres senyes d’identitat com a poble no se repetisque. 
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Des del 29 de juny de 2.006 
ZP s’ha rendit als assassins de 1.000 espanyols 

Tal i com ens temiem molts espanyols, el govern de José Luis Rodríguez Zapatero ha 
decidit negociar amb ETA i concedir-li allò que mai la banda terrorista havia conseguit. 
Zapatero parla ja de “decisió dels ciutadans d’Euskadi”, el mateix terme que els terroristes 
utilitzen per a disfressar el seu xantatge a l’Estat. 

Va prometre que parlaria amb Mariano Rajoy i va mentir. Va prometre un 
reconeixement a les víctimes i ha mentit. Va prometre no sobrepasar uns minims i ha mentit. 

 
QUINA CONFIANÇA ENS POT INSPIRAR ZAPATERO 

SI CADA COP QUE PARLA ENS ENGANYA?? 
 

PER A LES VÍCTIMES, MEMORIA, DIGNITAT I JUSTÍCIA 
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Fracàs de l’estatut català 
Les dades parlen per si mateixes. 

ZP ha fracassat. 
 
 El passat 18 de juny els catalans estaven cridats a les urnes per a refrendar un Estatut 
que durant dos anys ha estat el centre de l’acció del govern tripartit català. Els polítics han 
redactat un Estatut que no beneficia als ciutadans, que no té en conte a les persones. 
 I així se va demostrar. La gent va “passar” d’anar a votar. Els va dir als polítics que no 
han solucionat els problemes de cada dia, que Catalunya mereix una classe política que 
s’interese per resoldre els problemes de cada dia. 
 L’abstenció va ser la nota més important juntament amb el notable augment del NO 
respecte al referèndum de l’Estatut de 1.979. Una dada que d’entrada ja invalida la consulta 
d’un Estatut que trenca amb Espanya. 
 Un estatut català que contrasta amb l’ampla majoria en que va ser aprovat l’estatut de 
la nostra Comunitat. De nou els valencians som exemple per a la resta. 
 

Participació referèndum Estatut de Catalunya
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Els vinarossencs disfruten des de fa ja 187 
dies 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. 

187 
DIES 

  

  

717 
DIES 
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Des de fa ja 654 dies tots els xiquets de 
Vinaròs tenen els llibres de text gratuits. 
Gràcies al 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 999 dies ens 
ha solucionat tots els problemes de la zona. 
Gràcies a ella ja tenim trens regionals, 
carreteres, ports esportius...... O NO ???  

  

 

999 
DIES 

 

654 
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 826 dies que el PSOE, Els Verds, PVI ens 
vam prometre que el Triador seria una zona 
verda.....  I  ARA PERMETEN CONSTRUIR 3 
ALTURES???  
Se pensen que els vinarossencs som tontos ?? 

 
 

  

1073 
DIES 

826 
DIES 
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DECLARACIÓN DEL CONSELL DE LA GENERALITAT CON MOTIVO DEL 

V ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS  

  

 El Consell de la Generalitat invita a todos los valencianos a sumarse al acontecimiento más 
universal de cuantos se han producido en nuestra Comunitat. 

  

 La venida de S.S. Benedicto XVI hace converger en Valencia  las miradas de todo el mundo y 

estamos convencidos de que sabremos transmitir la imagen de lo que hoy somos: una Comunitat 
abierta, acogedora, integradora y tolerante y, además, intérprete destacada del progreso y bienestar 
social. 

  

 Nuestra Comunitat continua, merced a esta visita, una histórica trayectoria de relación con el 

Papado. Somos tierra de Papas, y existe un importantísimo acervo documental y cultural que 
testimonia nuestra privilegiada relación con el papado a lo largo de los tiempos. 

  

La visita de S.S. incide, además, en una temática que el Consell considera de crucial 

importancia para el futuro de la humanidad, como es la institución familiar y cuanto con ella tiene que 
ver. 

  

Queremos también recordar en este momento, con agradecimiento, la figura inolvidable de 

S.S. Juan Pablo II, impulsor de estos encuentros, que en su día también nos visitó, y que designó a 
Valencia como Sede de este encuentro. 

  

La Comunitat Valenciana está preparada para recibir a su S.S. y a las miles de personas que 

nos visiten, por lo que el Consell de la Generalitat invita a vivir una semana llena de acontecimientos 
culturales de forma festiva y respetuosa. 
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S’inicia la V Trobada Mundial de les famílies 
 

El arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García-Gasco, anima en su carta de esta semana a todas las 
familias a participar en "lo que hemos deseado y esperado largo tiempo", el V Encuentro Mundial de las 
Familias. 

 
"Valencia es ya la capital mundial de las familias y espera con alegría e ilusión al Santo Padre Benedicto 
XVI, para culminar el encuentro, la reflexión y la celebración festiva de las familias", asegura el prelado 
que considera que las jornadas del  EMF serán “días de alegría, de encuentro, de fiesta y de vida. Días de fe 
y concordia. Días para vivir con intensidad y guardarlos en el corazón”.  
 
 El prelado expresa también "mi más sincero reconocimiento" a las autoridades públicas "que han sabido 
leer con generosidad que la diferencia entre la Iglesia y el Estado también conlleva una ordenada 
colaboración en todo lo que se refiere al bien común de las familias". En este sentido se refiere al 
 Ayuntamiento de Valencia, la Diputación y la Generalitat Valenciana "por haber ayudado generosamente a 
las familias valencianas en su tarea de acoger a familias de todo el mundo en torno al Santo Padre" y 
también al  "gobierno de España, que velará por la seguridad ciudadana en estos días".  También destaca su 
"agradecimiento muy especial" a los "millares y millares de voluntarios que con su acción y su oración 
garantizan que lo mejor de este Encuentro pueda acontecer". 
 
            En la carta, que titula "Valencia, capital mundial de las familias", el arzobispo se refiere a los 
preparativos del EMF que se han hecho "lo mejor posible para recibir a las familias venidas de todo el 
mundo y al Santo Padre Benedicto XVI". Según monseñor García-Gasco, "desde la organización del 
Encuentro se ha sabido escoger lugares muy emblemáticos, para que nuestra ciudad pueda lucir ante el 
mundo con todo su esplendor".  También se refiere a que "han sido necesarios cambios y transformaciones 
que han afectado a la vida diaria de los valencianos, en algunos casos teniendo que soportar dificultades en 
el tráfico de vehículos" y expresa "mi agradecimiento más sincero a la paciencia de todos". Según el 
prelado "estamos muy próximos a comprobar que estos preparativos han merecido la pena". 
 
            En su carta, el arzobispo se refiere también a "la preparación y gastos que conllevan necesariamente 
un evento de esta magnitud", aunque precisa que  "la acción generosa de los voluntarios ha permitido 
reducirlos" y elogia la disponibilidad de los valencianos para que al Encuentro "puedan acudir familias con 
escasos recursos y para que todas las familias que nos visiten encuentren la hospitalidad necesaria". 
 
.Concluye su carta el arzobispo señalando que Benedicto XVI "va a venir a Valencia para encontrarse 
contigo, con tu familia y con todas las familias del mundo", expresa el arzobispo, que finaliza aconsejando 
"no dejéis de vivir este encuentro en familia y en primera persona". 
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El Setmanari Vinaròs que edita l’Ajuntament no 
publica durant dos setmanes un article de NNGG 

 
A continuació reproduïm l’article que no va ser publicat ni en el setmanari del 17 de 
juny ni el 24 va ser publicat.  
 
La nova distribució de les pàgines d’opinió del Setmanari perjudica al partit més votat 
de Vinaròs i equipara en espai a un partit en 3 regidors a un que en té 9.  
 

 
Fent política de futur 

 
 

 
 Després de més de dos anys presents a la vida política local ningú podrà negar ja que 
les Noves Generacions del Partit Popular de Vinaròs no estem fent allò que vam prometre: 
Fer política de futur, en positiu i centrada en els jóvens vinarossencs i els seus problemes. 
 La política de la crispació practicada per aquells que no tenen programa ni projecte no 
ens ha fet caure ni perdre la il·lusió. Continuem apostant per promoure entre els jóvens una 
forma de fer política que cada dia suma més gent. 
 L’última de les nostres campanyes ho resumís a la perfecció. “Tens molt a dir. 
T’escoltem”  pretén exactament això, fer que la gent participe en la vida política aportant 
idees, suggerències, critiques, dient-nos que és allò que realment els preocupa o li fa falta al 
nostre poble. 
 Les Noves Generacions del Partit Popular de Vinaròs entenem la participació 
ciutadana d’una forma real, efectiva i sense demagògies barates que intenten vendre una 
participació no tan real.  
 Als ciutadans no se’ls té que escoltar, se’ls té que fer cas. Escoltar-los i després fer 
igualment allò que un volia des d’un principi és burlar-se, és fer perdre en els ciutadans el 
valor de la paraula del governant. 
 De que van servir les veus de 3.000 vinarossencs demanant que no s’arranqués la Mera 
si no tenien intenció de fer cas?? Això és creure en la participació ciutadana?? NO!! 
 Les Noves Generacions del Partit Popular de Vinaròs oferim ara, des de la sinceritat i 
la bona fe, l’oportunitat real de participar, un oferiment a que els vinarossencs ens parlen 
obertament i sense temor de les seues queixes, del seu dia a dia, de les seues preocupacions. 
Volem escoltar-los perquè volem millorar Vinaròs. 
 El futur s’apropa. Queda menys d’un any per a que Vinaròs torne a ser governada per 
un equip amb il·lusió, projecte, empenta i força. Els jóvens serem peça clau del canvi. Els 
jóvens de Vinaròs no volem perdre el tren del futur i som conscients que cal un canvi de 
maquinista i de tren. 
 Amb un tren avariat i tres maquinistes que a estes altures encara no saben quin camí 
agafar Vinaròs no avança. Ja ho saps, participa!!!  tensmoltadir@ppvinaros.maestrat.net 
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AMENACES 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIONS IL·LEGALS 

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. 

 

 

 


