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Sumari: 
 
Casal Jove Vinaròs:  
Un fracàs estrepitós. 
 
Galicia:  
La incompetencia d’un govern. 
 
Pais Basc:  
ETA marca el camí a ZP 
 
Tripartit local:  
Els marcadors de la vergonya. 
 

El PSOE no ens dóna aigua als valencians..... però a Vinaròs 

EL TRIPARTIT MALBARATA L’AIGUA 

Durant mesos les Noves Generacions de Vinaròs hem denunciat que les obres de la plaça de la Mera eren una 
“alcaldada”, un malbaratament dels recursos de Vinaròs, que 700 milions de pessetes se podien gastar en 
altres coses més urgents i necessàries, que els arbres de més de 30 anys no eren ni venenosos ni estaven morts, 
que les places d'aparcament eren poques i només soterraven les existents a l'antiga Mera. 
Ara la Mera-villa ens mostra la utilitat de les marquesines d'autobús per donar una mala ombra, moltes de les 
rajoles de cuina continuen trencades, els banquets resulten incòmodes, els arbres no seran mai com els que hi 
havia. Un desastre i a damunt ara el tripartit malbarata cada matí desenes de litres d'aigua.  
Sí, sí, ho han llegit bé. Pràcticament cada dia de la setmana, de dilluns a diumenge, de dia 1 a dia 31, un 
operari de neteja amb una manguera d'aigua a pressió neteja la nova Mera-villa malbaratant desenes, 
possiblement centenars de litres d'aigua cada dia. 
Estem en una època de sequera greu. El govern socialista de ZP ens ha negat als valencians l'aigua que sobra 
de l'Ebre, el plà AGUA de la ministra Narbona no ens ha donat als valencians ni una gota d'aigua, però el 
tripartit de Vinaròs malbarata milers de litres per a netejar només una plaça de Vinaròs. 
De vergonya, lamentable, patètic, de jutjat de guàrdia. Les rajoles de la Mera-villa, al ser de cuina, són brutes, 
s'apeguen els xiclets dels xiquets, queden taques de tot tipus, i l'única solució del tripartit és el “AGUA 
VAAAAAAA” 
Les Noves Generacions de Vinaròs denunciem públicament el malbarament d'aigua per a netejar unes rajoles 
que no són les adequades per a una plaça. 
Demanem la dimissió del regidor de Servicis Públics, sr. Agustí Guimerà, per permetre que a la Mera-villa se 
malbaraten litres i litres d'aigua mentre que altres zones ajardinades de Vinaròs estan abandonades. 
El tripartit s'ha centrat en la Mera-villa, oblidant que tots els vinarossencs, visquen al carrer que visquen tenen 
els mateixos drets.  Mentre mig Vinaròs està brut i dóna fàstic, a la Mera-villa malbaraten aigua. Esta és la 
política del tripartit. La que NO interesa a Vinaròs. 

 

  



 

NOVES GENERACIONS DEL PARTIT POPULAR DE VINARÒS    AIRE FRESC        Nº  13                PÀG. 2 

JUAN A. HERVADA: 
POR QUÉ ZAPATERO ME PARECE PELIGOSO PARA KERRY Y PARA ESPAÑA 

 
Juan  A. Hervada és columnista del New York Times i uns dels “bloggers polítics” 

més influents entre la comunitat hispana dels Estats Units. El 23 d’octubre de 2.004, 
només 5 mesos després de l’arribada al poder de Rodríguez Zapatero i a falta d’uns 
pocs dies per les eleccions nord-americanes va escriure este demoledor article que 
reproduim a continuació: 

 
 

Recibo de vez en cuando correos diciéndome que escriba más en español. Ahora me llega uno que, además, me exije 
que explique cómo puedo apoyar la candidatura de Kerry a la Casa Blanca y ser tan duro con José Luis Rodríguez 
Zapatero, el primer ministro español. Voy a intentarlo. 
 
Primero, el que yo piense que Kerry podría ser un buen presidente para Estados Unidos no implica en absoluto que 
piense que Bush haya sido un mal presidente. Todo lo contrario. Sólo que tiendo a pensar que para los intereses de 
Estados Unidos podría ser mejor Kerry que un Bush reelegido.  

 
Lamento por eso en el alma que entre los apoyos que ha recibido el candidato demócrata se cuenten los de personajes 
tan turbios como Michael Moore, el propio señor Zapatero o el líder comunista español señor Llamazares. Lo lamento 
porque esos apoyos le roban votos y no se merece eso; a mi, personalmente, esos apoyos me empujan hacia Bush. Me 
digo que su “coalición sociológica” es más, mucho más sólida, que la de Kerry, mucho más coherente. Pertenezco al 
grupo de gente que por ética, estética y experiencia me repugna dar el voto a alguien a quien apoyen los comunistas 
responsables de 100 millones de muertos. 

 
Decía el otro día Diplomad que habría que ser compasivos para calificar al señor Zapatero de payaso. Y es verdad. 
Porque todos los buenos payasos han sido inteligentes y sensibles. El está llevando a España a un callejón sin salida en 
la escena internacional, embarcándola en un viaje hacia la irrelevancia . Sea por incompetencia, por falta de perspicacia 
o de nivel cultural o por una mezcla de esas tres carencias, está manejando una retórica antiamericana desmesurada, de 
incontinencia verbal en salida de tono, con un ministro de exteriores que roza el esperpento. Ser el predicador 
antiamericano del barrio no sale desgraciadamente gratis. Recuerda a la rana que se hinchaba porque quería ser tan 
grande como el buey y al fin reventó. 

 
Ese señor es un inconsciente. La degradación de la relación bilateral España-EE. UU. se ha convirtido en el eje, en el 
tema central de la política exterior española. No se trata ya de la trapacera retirada (¿huida?) española de Iraq. El 
delirante llamamiento del señor Zapatero en Túnez para que otros países sigan su ejemplo es la verdadera cuestión. 
 
Mientras París y Berlín se acercan a Washington, Zapatero sigue dando brincos y gesticulando como el tonto de la 
aldea global, provocando a la primera potencia mundial. Gane George Bush o John Kerry las elecciones del 2 de 
noviembre, las diplomacias francesa y alemana desde hace meses están en pleno proceso de reconciliación... 
 
El gobierno Zapatero camina en solitario en sentido opuesto, empeñado en desmontar la estrecha relación que existió 
hasta las elecciones de marzo entre España y los Estados Unidos. Yo creo que esa actitud del gobierno socialista tiene 
que ver con su ignorancia. Sorprende el desconocimiento que muestran sus ministros de la realidad social, económica, 
política y militar del mundo global de 2004 y muy particularmente de los Estados Unidos. Su escaso nivel cultural les 
hace nutrirse de las caricaturas de la izquierda radical mediterránea, la más inculta de Europa, la más provinciana. 
 
Son tan ignorantes que no se dan cuenta de que si, pese a las declaraciones estupidas de apoyo de ellos y gente como 
ellos, ganase Kerry, lo último que haría sería sacarles del gueto en el que se están metiendo solos, sin que nadie los 
empuje. La tradición de la política exterior de los Estados Unidos, que los ministros españoles desconocen, es de 
solidaridad entre administraciones sucesivas, de continuidad.  

 
Si Kerry saliera elegido el 2 de noviembre, lo último que haría sería propiciar un acercamiento a un político tan tonto e 
incompetente como para quedarse demostrativamente sentado al paso de la bandera americana. Pretender lo contrario 
es vivir de ilusiones o, como decía el genial cómico mexicano Cantinflas, lo que pasa por fumar porquerías. 
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EL CASAL JOVE NO FUNCIONA 
Maribel Sebastià no va acceptar cap proposta de NNGG i així li va. 
 

Quan un equip de govern s’encabota en no 
escoltar a l’oposició acaba fracassant. Això és el 
que li ha passat amb el casal jove al tripartit 
vinarossenc. No ha volgut escoltar cap proposta i 
ara, després de més de 3 mesos, d’haver obert el 
casal ja podem afirmar-ho: El casal jove no 
funciona, és un nou fracàs del tripartit i s’ha 
convertit en una estafa per als jóvens de Vinaròs. 

A principis de juny NNGG proposàvem una sèrie de tallers i activitats per a 
desenrotllar en el casal jove. Ni una sola proposta ha estat acceptada. La 
regidora de Joventut ha continuat sense escoltar i així li ha anat. Però des de 
NNGG seguirem proposant i anunciant les mesures que portarem a terme a 
partir del mes de maig de 2.007. 
 

NNGG de Vinaròs demana que es cree un servici 
d’assessorament laboral al casal jove 

  

Les Noves Generacions del Partit Popular de Vinaròs demanen a la regidoria de Joventut 
que implante un servici d’assessorament laboral als locals del casal jove de la nostra ciutat.   

L’objectiu d’este  servici que se reclama des de Noves Generacions no és altre que ajudar 
als jóvens a rebre una informació addicional per poder accedir al món laboral com per 
exemple com elaborar un bon currículum, on localitzar ofertes de treball per internet, etc.. 

El servici  demandat per les Noves Generacions estaria estructurat en tres vessants:  

 a)    Servici d’orientació: Serviria per orientar sobre itineraris professionals, 
currículums vitae, etc.. A més d’un servici d’ajuda personalitzada a cada jove per tal de 
definir els seus objectius professionals. 

 b)    Servici d’informació: L’objectiu és crear un tauló d’anuncis a través del casal 
jove i d’internet per tal que els jóvens tinguen tota la informació sobre ofertes de treball en 
un mateix lloc. 

 c)     Servici de dinamització: El més important dels tres. Centrat en xerrades, tallers, 
cursos, etc.. a través dels quals els jóvens reben informació sobre com buscar treball en 
internet o conèixer les possibilitats de treball en l’administració pública. 
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XII Congrés Nacional de Noves Generacions: 
Impuls endavant 

 

El XII Congrés Nacional de Noves Generacions serà el més participatiu de 
tota la història de Noves Generacions i no només per el gran número de jóvens que 
participaran sino per el gran número d’associacions i col·lectius convidats a la cita. 
Tots ells seran els autèntics protagonistes d’un congrés que marcarà el futur de les 
Noves Generacions.  

Més de mil jóvens de totes les províncies espanyoles asistiran a Toledo per 
a participar de forma activa en este històric congrés. 892 compromisaris als quals 
se sumaran més de 400 jóvens populars que participaran durant 3 dies com a 
voluntaris del congrés. 

Nombroses associacions i col·lectius socials han estat convidats a participar i 
conviure amb les Noves Generacions durant estos tres dies. 

4 ponéncies i 6 comunicats seran debatuts durant el XII Congrés Nacional. 

 

Estatuts: Jóvens Populars  
Claudia Alonso, Secretaria Gral. NNGG Castilla La Mancha 

Gonzalo Mora, Presidente NNGG La Coruña 
 

Pasió per la Política 
Juan Parejo , Presidente Regional NNGG Extremadura  

Teresa Moreno, Secretaria Gral. NNGG Región de Murcia  
 

La Força de la Llibertad 
Ana Mestre , Presidenta NNGG Cádiz 

Josep Antoni Coto, Presidente NNGG Barcelona  
 

Educació: la nostra aposta pel futur 
Toni Fuster, Presidente Regional NNGG Illes Balears  

Gonzalo Ortiz, Secretario Educación de NNGG 
 

A més a més, i després de 5 anys com a Presidenta Nacional Carmen Funez 
abandonarà la presidencia de les NNGG. Per tant el XII Congrés escollirà a un nou 
president nacional que deurà guiar a la nostra organització els propers 4 anys. 
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ETA marca el camí 
 
 El passat 29 de juny ZP anunciava als passadissos del Congrés dels Diputats a la 
premsa que s’iniciaven les converses amb ETA. Doncs bé, 3 mesos després d’aquell anunci 
humiliant per a la societat espanyola ETA està marcant el camí al govern del nostre pais. 
 
 ZP s’ha plegat a les exigències d’ETA. Ha adquirit uns compromisos que amaga als  44 
millons d’espanyols. Esta jugant brut, està jugant amb els sentiments de les víctimes. 
 
 El Partit Popular continua ferm en la seua postura. A ETA només se li ha de 
demanar que diga el dia i l’hora en que abandonarà les armes.  
   

 
 

Retroceso democrático 
 

Desde que la banda terrorista ETA declaró el pasado mes 
de marzo un “alto el fuego”, no cesamos de escuchar la 
expresión “proceso de paz”. Verdaderamente, no sé en qué 
hechos se puede escudar nadie para hablar en estas 
circunstancias de “proceso de paz”. A lo único a lo que 
estamos asistiendo en el País Vasco es a un retroceso 
democrático provocado por las cesiones del Presidente del 
Gobierno. 

 
No hay más que asomarse a la realidad para comprobarlo. 
Batasuna campa a sus anchas por los pueblos y ciudades, 
convoca actos y manifestaciones, celebra ruedas de prensa 
con absoluta naturalidad, sus dirigentes, a pesar de ser una 
formación ilegal, se reúnen con las formaciones políticas 
democráticas, excepto con el Partido Popular. La kale 
borroka coge impulso y no han cesado ni agresiones ni 
insultos ni amenazas a los demócratas. No hay más que ver 
el acoso que padecimos un grupo de dirigentes del PP 
vasco que habíamos acudido a un mercado en Getxo 
(Vizcaya). 

Han cambiado muchas cosas, pero a peor, porque el mal llamado “proceso de paz” que 
patrocinan el PSOE y Batasuna tiene como consecuencia directa el envalentonamiento, el 
protagonismo y la fuerza inusitada que están recuperando los defensores de la extorsión y el 
tiro en la nuca. 
Habíamos conseguido, con la firmeza del Estado de Derecho, reducir al máximo la acción de 
los violentos y Zapatero, en dos días, ha echado todo por tierra. Pero nosotros sabemos con 
seguridad que sólo la derrota de ETA será la solución para los vascos y el conjunto de 
españoles. Y no va a conseguir intimidarnos ningún matón callejero. El recuerdo de las 
víctimas del terrorismo y el ejemplo de nuestros compañeros asesinados nos guía. Somos 
vascos y vamos a seguir trabajando para que la pluralidad, la libertad y la convivencia se 
instalen de una vez en el País Vasco. 
 

María San Gil 
Presidenta del Partido Popular del País Vasco 
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Galícia se crema per l’incompetència del 
PSOE - BNG 

 
La ministra Narbona, la 
que ens ha negat l’aigua 
als valencians tampoc va 
saber fer front a l’onada 
d’incendis. 
 
 

Més de 100.000 
hectàrees s’han 
cremat per la 
incompetencia d’un 
govern nascut només 
de l’odi contra el 
Partit Popular. 
 

Mariano Rajoy ha 
estat l’únic polític que 
des del primer dia ha 
estat en primera línia 
de foc, colze a colze 
amb els afectats. 
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Desmontem la demagogia socialista sobre els camps de golf. 
 
 El PSOE sempre ha “denunciat” que el Partit Popular és el “Partit dels camps 
de golf”. Durant molt de temps els socialistes han intentat convèncer a la societat que 
l’aigua del transvasament era per a camps de golf i especulació. 
 Doncs bé, avui demostrem amb dades, que res d’això és veritat. Avui demostrem 
que l’immensa majoria de camps de golf a Espanya estan en comunitats autònomes 
governades pel PSOE. 
 Estem farts de les seues mentides i les seues manipulacions. A partir d’avui 
queda clar que el Partit Popular no malbarata l’aigua. El Partit Popular només 
demana l’aigua per als agricultors de la nostra terra que volen, però no poden, regar 
els seus camps. 

 
CC.AA Partit governant Camps de golf 

Andalucia PSOE 88 
Catalunya PSOE 72 

Madrid Partit Popular 28 
Castella i Lleó Partit Popular 27 

Com. Valenciana Partit Popular 23 
Illes Balears Partit Popular 21 

Illes Canàries PSOE 18 
Castella la Manxa PSOE 15 

Galícia PSOE 15 
Astúries PSOE 11 

Cantabria PSOE 10 
País Basc Partit Nacionalista Basc 10 

Aragó PSOE 6 
Extremadura PSOE 5 

Navarra Partit Popular 4 
La Rioja Partit Popular 3 

 TOTAL 356 
 

CAMPS DE GOLF SEGONS QUI GOVERNA... 
 

                             
  240     106       10 
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El PP recupera el conveni per al nou  

Camp de futbol 
El Partit Popular de Vinaròs ha desbloqejat el projecte del nou camp de futbol en una 
reunió que van mantindre a la seu de la Diputació amb el diputat d’esports, Manolo 
Gual, i a la que assistiren el portaveu del PP de Vinaròs, Jacinto Moliner i el regidor 
Juan Bautista Juan. 

 Fotografia de la reunió entre el 
diputat d’esports, Manolo Gual, 
i els regidors populars 
vinarossencs. 
Carlos Fabra , president de la 
Diputació, també va assistir a la 
mateixa. 
Esta és la foto que més “pica” 
al tripartit. El PP conseguix les 
obres que ELLS són incapaços 
de gestionar. 

 
 
 
 
 

 
I només perquè els terrenys de més de 100.000 

metres els va comprar el govern del Partit 
Popular en l’anterior legislatura. 

 
Partit Popular de Vinaròs és.... ESPORT 

 

 

774 DIES  
SENSE  

CIUTAT 
ESPORTIVA 
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 A pesar de la tot-poderosa Taula del Sénia, a Vinaròs 
continuem sense un servici digne de trens de rodalies que ens 
comuniquen amb Castelló i Valencia. Les promeses del tripartit 
s’han quedat només en PARAULES.   
 

Partit Popular de Vinaròs és... COMUNICACIONS 

 
 
 
 
 
 
 El PSOE va prometre a les últimes eleccions la gratuïtat 
dels llibres de text. Per al curs escolar que està a punt de 
començar els pares vinarossencs voran de nou incomplida esta 
promesa del tripartit.  
 

Partit Popular de Vinaròs és.... EDUCACIÓ 

1058 DIES 
SENSE 
TRENS 

REGIONALS 
 

711 DIES 
SENSE 

LLIBRES 
GRATUITS 

 



 
 

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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Carmen Calvo, Ministra de In-Cultura del govern de Zapatero 
 
El passat dimecres 9 d’agost el diari El Mundo 
publicava una entrevista amb l’actual ministra 
d’in-cultura del govern de ZP, Carmen Calvo. 
De l’entrevista hem extret algunes de les frases 
que marquen la política cultural del govern ZP. 
Les Noves Generacions de Vinaròs ens hem 
permés l’atreviment de realitzar alguns 
comentaris al marge. (Esperem que estiguen al 
nivell cultural de la ministra) 
 
 

Carmen Calvo: “Debería haber una unidad móvil de peluquería para las 
mujeres que estamos en política, porque no sabemos de donde sacar el 
tiempo para llevar el pelo en condiciones 
 
NNGG Vinaròs: Mmmmmm, eehhhhhhhhh. Comentari fet a la seua altura. 
 
Carmen Calvo: “Mi agenda empieza a las nueve, como la de cualquier 
ministro, sólo que supongo que soy el único ministro que a las doce de la 
noche está aún en algun sitio” 
 
NNGG Vinaròs: La majoria d’espanyols comencen a les 6 o a les 7 del matí. 
Que fa a les dotze de la nit?? Al llit deu estar, cansada d’anar en cotxe 
oficial. 
 
Carmen Calvo: “Si Rubalcaba me pilla oyendo la COPE en vez de la SER 
me cae la bronca de mi vida. Aunque me perdonaría si lo invitase a cenar” 
 
NNGG Vinaròs: Allò que tenia el PSOE era talanQUE??? 
 


