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EDICIÓ ESPECIAL 

amb motiu de la 

inauguració de la 

destruïda Plaça de 

Sant Antoni 

“LA MERA” 
 

JAVIER BALADA,  JORDI ROMEU i RAMON ADELL: RESPONSABLES 
 

L A  M E R A  D E S T R U Ï D A  
NI MÉS APARCAMENTS 

NI MES ZONA VERDA 
640 MILIONS MALGASTATS 

 

 El 30 de març de 2.005 en un ple extraordinari i urgent, que després va ser 
anul·lat pel TSJCV, s’iniciava la tramitació que conduiria a la destrucció de la 
Mera, l’única zona verda del centre de la ciutat amb més de 40 arbres. 
 Esta destrucció del patrimoni verd del nostre poble va generar un rebuig 
general entre els vinarossencs. A pesar de les múltiples formes de protesta de la 
gent del nostre poble i en una demostració més de la falta de mirament i talant dels 
nostres governants, el passat mes d’octubre del 2.005 se van iniciar les obres que 
han conduït a una destrucció de la Mera i la seua substitució per la Mera-villa. 
 Les NNGG de Vinaròs volem dedicar tot l’Aire fresc del mes d’agost a fer 
un repàs a estos 17 mesos on s’ha vist la falta de tacte de qui ens governa, la seua 
nul·la capacitat d’escoltar i sobretot el seu autoritarisme davant l’opinió del poble. 
 La Mera-villa ja està acabada. A disfrutar ara de l’empastre.  

Gràcies tripartit !!! 
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L’OPINIÓ DE NOVES GENERACIONS: PER QUÈ LA MERA ?? PER A QUÈ LA MERA ??  

La nova plaça de la Mera-villa ja està acabada. Els vinarossencs ja podem “disfrutar” del 
projecte faraònic d’aquells que no tenien altre objectiu que impedir que el Partit Popular tornes a 
governar a pesar de ser la força més votada a les eleccions de 2.003. 

Els senyors Balada, Romeu i Adell i la resta dels regidors dels seus partits són els únics 
responsables de que la plaça de la Mera, que abans era una de les millors places de la província 
sigue ara una plaça vulgar, bruta, sense arbres i poc funcional. 

Ens la van vendre com la solució a la manca d’aparcament i no ho ha estat. A la Mera podien 
aparcar abans més de 70 cotxes. Ara en caben 140. El guany, si descomptem els 25 aparcaments 
perduts al carrer Arcipreste Bono és només de 45 cotxes. FEIA FALTA GASTAR QUASI 700 
MILLONS DE PESSETES PER 45 COTXES?? Creiem que NO. 

Ens la vam vendre també com una plaça moderna i funcional, tradicional i moderna, per a 
xiquets i per a grans.  La realitat es ben al contrari. 

Senyors Balada, Romeu i Adell la seua Mera-villa, la que ens ha costat quasi 700 milions de les 
antigues pessetes als vinarossencs no és ni moderna ni molt menys funcional. No sap conjugar 
modernitat en tradició i no servirà ni per a jugar els xiquets ni per a parlar els més majors.  

 
Vostès, senyors del tripartit, només sabien que volien fer “alguna cosa” 

per a justificar el seu pacte i la Mera ha pagat les conseqüències de la seua 
falta de programa. Vostès no tenien ni idea de la Mera que volien. Només 
volien canviar-la per justificar els salaris. Ahí la tenen. Ahí tenen la seua 
Mera-villa de la vergonya. 

 
Miren vostès, aquí tenen una llista d’algunes de les coses que no ens agrada de la seua Mera-villa. 

 
1.- La Mera-villa a pesar de tindre en principi més metres quadrats sembla ara més menuda que 

l’anterior plaça de la Mera. 
2.- S’han arrancat del centre del poble 40 arbres i s’han col·locat 18 arbres que a dia d’avui 

només son troncs amb alguna fulla i que tardaran anys en créixer. – Si és que ho fan- 
3.- Les jardineres són desproporcionades, exagerades, dibuixades només per tal de justificar 

l’obra. 
4.- La font, una de les poques coses que se salva de la Mera-villa, no té unió amb la resta de la 

plaça. Les granotes podrien haver-se-les estalviat. Els jocs d´aigua si que ens agraden. 
5.- L’àrea de jocs per als xiquets és ridícula. Només poden jugar 12 xiquets al mateix moment. 

No s’ha tingut  en compte als més jóvens. Potser perquè no voten, veritat? 
6.- Les entrades a l’aparcament són monstruoses. L’entrada del carrer Socors trenca qualsevol 

estètica.  L’ascensor no podia estar en pitjor lloc? 
7.- Els respiraderos de l’aparcament a cada jardinera són de vergonya. Mal dissimulats, sense 

gràcia. Ningú va previndre això?? Perquè estos respiraderos no estan distribuïts d’una altra forma? 
8.- Els bancs estan situats de forma que és impossible mantindre una conversa. La seua forma 

circular cap a fora fa que la gent es done l’esquena d’uns als altres. 
9.- Les “rajoles de cuina” són del més patètic de tota la Mera-villa. De qui va ser la idea de ficar 

rajoles de cuina al terra de la Mera-villa? 
10.- El cristall de Murano (que segons l’arquitecte és “RETALLS DEL RECICLATGE DE 

CRISTALL DE MURANO”) no adorna ni fa cap funció. Mal col·locat com està encara desmereix 
més a la nova Mera-villa. 
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A i x í  e r a  l a  M e r a  
Imatges per al record d’una Mera que avui està destruida 
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Una proposta del PVI.... i de ningú més. 
 
 Només un partit dels 6 que se van presentar a les eleccions municipals l’any 2.003 
proposava en el seu programa la destrucció de la plaça de la Mera per a construir un 
aparcament subterrani. 
 Eixe partit va aconseguir només 3 dels 21 regidors de l’Ajuntament. Digue el que 
digue el sr. Balada va ser el Partit Popular qui va guanyar les eleccions i ell només va 
obtindre la confiança del 14% dels vinarossencs. 
 A pesar d’això, les ànsies de poder dels socialistes vinarossencs junt amb l’ambició 
personal del sr. Balada van fer que una proposta que els vinarossencs havien rebutjat a les 
urnes se convertís en el punt estrella del seu programa electoral.  
 Destruir un arbrat de més de 30 anys, malgastar quasi 700 milions de pessetes i dixar 
per al futur de Vinaròs una plaça de la Mera plena d’obstacles va ser el leimotiv de treball 
del tripartit. 
 No arribem a entendre com el PSOE i 
sobretot el Bloc – Esquerra Verda li van 
permetre al Partit de Vinaròs Independent 
cometre tal barbàrie. 
 Els vinarossencs encara no entenen 
avui, quan la Mera-villa ja està acabada, el 
motiu de destruir l’antiga Mera i cometre tal 
despilfarro. 
 La Mera, a pesar d’este tripartit, 
seguirà en el record perquè ha estat sens 
dubte, la millor plaça de Vinaròs. 
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3.000 signatures contra el projecte 
 
 Durant setmanes els vinarossencs se van mobilitzar per tal d’evitar que el tripartit 
destruís la plaça de la Mera. Poc a poc centenars de vinarossencs s’afegien a la 
demanda de no matar els arbres, de no malgastar els diners.  
 Més de 3.000 vinarossencs signaren finalme nt demanat als srs. Balada I Romeu 
que no cometesen esta barbaritat, però de nou el talant dels nostres governants va sortir 
a la llum I van tirar amb el seu projecte.  
 Allò que només era una idea 
d’un personatge que volia ser 
Alcalde, se va convertir gràcies als 
pactes antinatura I d’ànsies de poder 
en una de les obres de referència 
d’este tripartit. 
 

AL POBLE NO SE’L VA 
ESCOLTAR 

ESTE ÉS EL TALANT 
DEL TRIPARTIT 

 
Quasi 400 persones van manifestar-se per a 
demanar que la Mera no se destruís 
 
 El dissabte 17 de setembre Vinaròs va viure una jornada de reivindicació. Si durant el 
matí eren centenars de persones les que signaven contra la destrucció de la Mera, per la tarde 
I a partir de les 19 hores més de 400 
Persones se reunien a la Mera en 
una concentració silenciosa I on se 
va demanar al tripartit que no 
destruís La Mera. 
Un reportatge sobre els arbres de la 
Mera va servir per mostrar la gran 
varietat d’arbres que existien, la 
lectura d’un manifest  va ser el 
punt culminant on el crit va ser 
unànim:  
 

SALVEM LA MERA 
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Manifest de la manifestació del 17 de setembre de 2005  

SALVEM LA MERA 
Me dirijo a todos vosotros con la intención de que estas palabras 
recojan el sentir general y lleguen, sin falsos ecos, a los oídos de 
quienes nos han impulsado a llevar a cabo esta concentración.  
Nadie escuchará ni insultos ni descalificaciones, con nuestra 
cívica y pacífica acción de la tarde de hoy pretendemos invitar a 
la reflexión de todas aquellas personas que no se han planteado 
todavía lo mucho que podemos perder con la remodelación que se 
quiere hacer en esta plaza.  Especialmente esta es una llamada a 
quienes serán únicos responsables de la destrucción de esta 
naturaleza que nos rodea. 

  Com a jove vinarossenca que visc en esta plaça, jo sempre la he conegut igual, he vist creixe els 
arbres, he crescut al temps que la font s´ha anat apagant, però no son motius sols de nostàlgia i sentiments 
els que ara en fan aixecar la veu, es una sensació d´impotència front a un possible desgavell que amparat en 
una falsa modernitat i la certa necessitat de places d´aparcament s´ens presenta un projecte que per molt 
bonic i atractiu que resulte implica la destrucció total d´esta plaça en la que ens trobem.  
  Que son necesarios los aparcamientos, SI, pero en otro lugar. Existen soluciones menos traumáticas 
que no pasan por arrancar estos árboles. 

Que la plaza necesita una remodelación, Claro que si y no estamos en contra de ampliar la plaza 
como espacio peatonal y lúdico, pero siempre respetando los árboles existentes. Entre la actual vegetación 
y una posible plaza escaparate llena de maceteros y de marquesinas de parada de autobús, nos quedamos 
con la mera actual porque no quisiéramos que dentro de unos años se escuchara que Hubo un día en que en 
esta plaza, tanto en invierno como en verano, se jugaba, se charlaba, se discutía, se dormía bajo los 
árboles,  se vivía bajo los árboles.  

Ante la remodelación que se pretende, los vinarocense queremos decidir que clase de vida queremos 
para nosotros y para nuestros hijos, queremos seguir mirando al futuro con esperanza y por ello le pedimos 
al Ayuntamiento que no actúe tan a la ligera, que analice detenidamente los costes del proyecto que 
pretende realizar. No sólo los elevados costes económicos, sino los ambientales y sociales. Estos que no se 
pueden pagar con dinero. El sólo disfrute bajo los árboles, el frescor en pleno verano ya no tiene precio. 
  Els qui estem aquí i  totes aquelles persones que també ens donen suport  tenim molt clar que la 
defensa de la Mera és una lluita en defensa del poble de Vinaròs i del nostre patrimoni viu.  Jo sempre he 
escoltat que ELS ARBRES SÓN VIDA, i per aixó talar o arrancar arbres sense més, son actes que estem 
obligats a evitar.  Volem seguir disfrutant dels arbres i per això cal conservar-los.  

La concentració d´avui no va contra ningú, ni contra cap partit, encara que hi ha silencis suspitosos 
davant de remodelacions absurdes i innecessaries. Queda clar que el que volem és un  Vinaròs més humà, 
amb més zones verdes, un Vinaròs que mire al futur sense perdre de vista el passat. Es per aixó que no 
entenem com els qui  diuen vetllar pels interessos del medi ambient se queden callats davant el major atac 
que els arbres en zona urbana de Vinaròs han patit en els últims anys. 

Con este acto mostramos nuestra oposición a que estos árboles desaparezcan de la plaza, 
manifestamos nuestro rechazo a la ubicación del aparcamiento.  Que busquen otro sitio para los coches y 
dejen a las personas en paz. 

Srs del govern local, encara hi ha temps de rectificar, escolten la veu del vinarossencs que per  
damunt de partits i ideologies, per damunt d'interessos partidistes i electorals, cridem fort y clar que  la 
Mera es mereix tot el respecte. SALVEM LA MERA. 
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EL Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 

Valenciana va condemnar al tripartit per 

VULNERAR LA CONSTITUCIÓ 
 Les preses del tripartit de Vinaròs per a iniciar les obres van fer que no respectessen 

ni les formes ni els terminis legals establerts. Tan els donava saltar-se la llei, el seu objectiu 

només era un: Iniciar l’obra per justificar la seua ineficàcia en els temes importants per als 

vinarossencs. 

 Per això l’Alcalde va convocar un ple extraordinari i urgent que més tard el Tribunal 

Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana considerava nul de ple dret i obligava al 

tripartit local a repetir el ple del 30 de març. 

 Una actuació irresponsable més, una actuació fora de la llei per destruir una plaça i 

malgastar molts milions. 

 A continuació reproduïm la part última de la sentencia, la que només que fos per 

vergonya, hagués fet dimitir a qualsevol Alcalde i regidor mitjanament seriós i responsable. 

El tripartit va quedar, una vegada més, en evidencia. 
 

 QUE ESTIMAMOS EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

INTERPUESTO POR DON JACINTO MOLINER MESEGUER, CONCEJAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE VINARÒS CONTRA EL DECRETO DEL ALCALDE DEL 

AYUNTAMIENTO DE VINARÒS DE 30 DE MARZO DE 2005 DE CONVOCATORIA 

DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

Y CONTRA EL PLENO SUBSIGUIENTE DE 31 DE MARZO DE 2005, Y 

ANULAMOS TANTO EL DECRETO DEL ALCALDE DE 30 DE 

MARZO COMO EL PLENO SUBSIGUIENTE DE 31 DE MARZO 

DE 2005 POR VULNERAR EL ART. 23 DE LA CONSTITUCIÓN; 

SIN IMPOSICIÓN DE COSTAS. 
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Així s’ha destruït la Mera. 
 
 

 

 



 

NOVES GENERACIONS DEL PARTIT POPULAR DE VINARÒS AIRE FRESC       Nº  12       PAG. 9 

 

Poc a poc la Mera se va destruir 
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Les plantes més xicotetes de la Mera.... mortes 
 
 El tripartit va presumir molt durant les primeres setmanes d’obres de la plaça de la 
Mera que les plantes més xicotetes, aquelles que l’envoltaven serien trasplantades a la plaça 
del Mercat. 
 Doncs bé, queda clar a la vista de les imatges, que de nou les intencions del tripartit 
eren unes altres. Les plantes de la Mera van morir totes en apenes unes setmanes i durant 
mesos van oferir esta lamentable imatge als vinarossencs i als nostres visitants. 
 Amb l’arribada de l’estiu, i per tal de tapar un nou fracàs, han estat plantades noves 
plantes que res tenen que vore amb les originàries de la plaça de la Mera.  
 Qui és el responsable d’això senyor Alcalde?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant 10 mesos.. EXCÉS d’ocupació de via pública 

 
 Els treballs de la plaça de la Mera han servit també per comprovar l’abús, consentit 
pel nostre Ajuntament, d’ocupació de via pública per part de l’empresa que ha realitzat les 
obres. 
 Durant mesos 

materials de deixalla de les 

obres han estat abandonats 

al mig de la via pública, 

tallant carrers i ocupant 

unes places d’aparcament 

necessàries per al comerç 

del centre de la ciutat. 

  



 

NOVES GENERACIONS DEL PARTIT POPULAR DE VINARÒS AIRE FRESC       Nº  12       PAG. 11 

 
 

El regidor de Serveis Públics, Agustí Guimerà, 
va mentir quan va afirmar que els arbres de la 
Mera estaven dolents. 
 
 El tripartit sabia que el poble de Vinaròs estava en contra d’un projecte absurd, 
excessivament car i que en res solucionava un dels principals problemes de Vinaròs. Per 
això els nervis els traïen i en els arbres de la Mera se’ls va observar una vegada més la seua 
descoordinació i al final, les seues mentides. 
 
 El regidor de Serveis Públics, Agustí Guimerà, afirmava el 7 de setembre de 2.005 
que: “Els arbres de la Mera estan dolents i fins i tot han provocat ja algun accident”. 
MENTIDA SENYOR GUIMERÀ.  
 
 A pesar d’estar “dolents” l’Ajuntament els va replantar al costat del riu Servol, en el 
parc de les Catalinetes, doncs bé, mentre que avui la Mera-villa no té gens d’ombra natural 
perquè els arbres del tripartit estan raquítics i sense fulles, els antic arbres, els que segons el 
regidor de Serveis Públics estaven dolents i a punt de morir oferixen esta imatge plena de 
vida i continuen donant l’ombra que haguessen donat a la plaça de la Mera. 
 
 Una altra mentida del tripartit per tal d’amagar la seua descoordinació, la seua 
ineficàcia i la seua ineficiència. 
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     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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ELS VINAROSSENCS DISFRUTÀVEM DE LA 
PLAÇA DE LA MERA. 

GRÀCIES AL TRIPARTIT DELS PERDEDORS 
ARA TENIM 700 MILIONS MENYS I UNA... 

MERA-VILLA 
ÉS EL MOMENT DE FER UN CANVI 

AL NOSTRE AJUNTAMENT 
 

 


