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Sumari: 
 
Vinaròs: Un tripartit 
ineficaç que cal substituir. 
 
NNGG: S’inicia la 
“Revolució Popular” 
 
NNGG VInaròs: Etapa de 
compromís amb els jóvens. 
 
ZP: Una política vergonyosa. 

S ’ i n i c i a   a   V i n a r ò s   l a  

R E V O L U C I Ó  P O P U L A R  
 El mes de setembre ha marcat un punt d'inflexió dins de les Noves Generacions del Partit 
Popular de Vinaròs. Com no podia ser d'altra forma este punt d'inflexió, este renovat i il·lusionant 
projecte agafarà forma dia a dia per tal de preparar als nostres candidats de cara a les eleccions del 
mes de maig de 2.007. 
 Hem viscut un Congrés Nacional de NN.GG que va servir per a renovar al president nacional 
i també donar pas a una nova imatge corporativa, que com no podia ser d'altra forma, les NN.GG de 
Vinaròs ja hem adaptat a la nostra revista Aire Fresc. 
 Per altra banda les NN.GG també hem iniciat el curs polític amb força. Durant el mes de 
setembre hem presentat a la societat algunes de les nostres propostes i no dixarem de presentar 
propostes i iniciatives que intenten solucionar la paràlisis del tripartit local respecte a la joventut. 
 La proposta d'un servei d'assessorament laboral al casal jove, la demanda d'enquestes als 
instituts per saber les demandes dels jóvens respecte al casal jove i les seues preferències han estat 
algunes de les nostres propostes. 
 El dilluns 25 de setembre les NN.GG. de Vinaròs assumíem el nostre primer compromís 
electoral en ferm: Vam demanar al tripartit que al pressupost del 2.007 incloga una partida per oferir 
250 ajudes de 300 euros anuals als universitaris vinarossencs per tal de compensar la falta de mitjans 
de transport. Una falta que el tripartit no ha resolt en este temps. Si el tripartit no ens escolta este punt 
serà inclòs en el programa electoral del Partit Popular de Vinaròs. 
 En este Aire fresc, el número 14, també volem recordar als "amnèsics" polítics tripartits que 
la Generalitat i la Diputació no obliden a Vinaròs, sino que són ells els que no saben gestionar. I com 
sempre també trobareu alguna mostra del talant dels ministres de Z.P. 
 El curs polític ja ha començat i l'examen sabem quin dia és: 27 de maig. Treballem 
conjuntament per a que Vinaròs siga, de nou, referència comarcal i els jóvens i no tan jóvens 
recuperen la il·lusió. 
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OPINIÓ: QUAN LES MENTIDES NO PODEN TAPAR LA VERITAT 

 Sincerament, les Noves Generacions de Vinaròs estem farts d’escoltar als ineficients i 

incapaços membres del tripartit de Vinaròs lamentar-se i fer-se les víctimes per la falta 

d’inversions de les altres administracions publiques. 

 Ja estem cansats de sentir que la Generalitat i la Diputació no invertixen al nostre 

poble, que no els ajuden. Són mentides que les diuen i no se les creuen ni ells.  

 El tripartit de Vinaròs ha demostrat en estos pocs més de tres anys que porten 

governant que són els pitjors governants que mai ha tingut Vinaròs. La seua falta de 

programa, de treball, la seua prepotència, el seu discurs ranci, del passat no convencen ja ni a 

aquells que tenen una vena als ulls. 

 Els seus palmeros mediàtics de Migjorn i alguns que ara s’afegixen sense saber el 

perquè ho fan només intenten tapar les vergonyes d’un tripartit que està abocat al fracàs. 

 Les Noves Generacions ho venim anunciant fa temps. El pacte dels perdedors a les 

eleccions no pot ni sap governar Vinaròs. No tenen programa, no tenen idees, només saben 

vendre patrimoni, malgastar els diners de tots. 

 Les Noves Generacions, després d’agafar forces al nostre congrés nacional hem iniciat 

la presentació en societat d’una sèrie de propostes, idees que intentaran convèncer als jóvens 

per tal de produir el canvi al mes de maig. 

 Volem ser motor del canvi. Volem ser la revolució i provocar la revolució que ajude al 

nostre candidat a aconseguir l’alcaldia. 

 Les Noves Generacions de Vinaròs no volem un Ajuntament sectari, paralitzat i que 

practica la política del “retrovisor”, només sap mirar al passat quan als vinarossencs només 

ens preocupa el nostre futur. 

 El compte enrere ja ha començat. Les propostes aniran sortint i estem segurs que els 

jóvens vinarossencs valoraran el treball fet per les Noves Generacions durant estos anys de 

presencia a Vinaròs. 

 Les nostres propostes són compromisos de futur. Les nostres idees seran programa 

electoral. Perquè natros no entenem la política com una carrera per arribar al poder, sinó com 

una lluita pel bé col·lectiu del nostre poble. 
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La Generalitat invertix  a Vinaròs 
 
El govern de Francisco Camps va apostar per vertebrar la Comunitat i ho està aconseguint, 
entre altres coses també per les inversions per a la nostra ciutat i comarca.  

Canalització del Riu Servol  6.600.000 euros 

 
Una inversió de gran envergadura va ser sens dubte la canalització del riu Servol i els dos 
ponts a càrrec de la Conselleria d'Infraestructures i que  va executar la UTE Zafir-Torres 
Camara per més de 6,6 milions d'euros.  Però hi ha més, molt més, i no em detindré en 
aquelles inversions que Vinaròs aconseguix amb la seua participació en les diverses 
convocatòries més o menys reglades dels plans de la Diputació i de les distintes 
conselleries.   

Construcció depuradora d’aigües:9.400.000 € 
Tenim en marxa la important obra de la depuradora, amb una inversió de 9,4 milions 
d'euros, que està finançada amb els fons que recapta l'Entitat Pública de Sanejament 
d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, entitat que pertany a la Conselleria 
d'Infraestructures i Transports.  

Palau de Justicia …..............1.800.000 euros 
Remodelació centre salud ..1.690.000 euros 
Ermita de Sant Sebastià : ....1.350.000 euros 
Plaça de bous:  ........................500.000 euros 
Pas soterrani Maria Auxiliadora ..1.624.000 € 
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Centre de Menors 
1.500.000 euros 
Fa escassos dies assistim a la 
inauguració del Centre d'Acollida de 
Menors finançat amb milió i mig 
d'euros per la Conselleria de Benestar 
Social.  

 
Conexió CV 11 amb N-238  5.100.000 euros 
Fa poc es va inaugurar l'enllaç de la 
carretera CV11 amb la N-238, una 
obra de més de cinc milions d'euros  
Les inversions, la veritat és que tarden 
molt a aconseguir-se però una vegada 
realitzada l'obra s'obliden fàcilment.  A 
Vinaròs, continuem apostant per la 
remodelació en profunditat del port 
amb el canvi d'ubicació de la zona 
pesquera ja pressupostada i una nova 
Llotja; i una vegada consensuat el pla 
d'usos del port fer possible que es 
compagine el seu ús pesquer amb 
l'esportiu, comercial i donar cabuda a 
una zona lúdica amb hotel inclòs. Açò 
està ací, és un projecte ambiciós però 
hi ha altres realitats tangibles. 

 Urbanitzar sector 1    
de Joan XXIII  
3.400.000 €  

 
Després de l´apertura i  urbanització de 
l'Av. Joan XXIII va seguir  la 
urbanització de diversos sectors  per a la 
construcció de VPO, auspiciades per la 
Generalitat Valenciana i de les que el 
Conseller Rafael Blasco va ficar la 
primera pedra  
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Escola Taller Ermita .                          351.225  euros 

 

Ampliació de l’hospital     10.000.000  euros 
L'ampliació de l'Hospital Comarcal, 
una obra de quasi 10 milions d'euros 
ja adjudicada a l'empresa acciona-
Llanera que està ja realitzant els 
proves en el terreny per a començar 
immediatament si l´ajuntament no 
retrasa de forma totalment 
incomprensible el permís d´obres 
 

Y no tot són obres civils, així en la darrera visita del  conseller d'Empresa, Universitat i 
Ciència, Justo Nieto, es va ratificar la inversió de 430.000 euros en el foment del comerç 
local de Vinaròs o les ajudes de l'IMPIVA en 17 projectes desenvolupats per empreses de 
Vinaròs  a les que se'ls han concedit unes ajudes de 227.787 euros i han generat una 
inversió de 2,7 milions d'euros. En Turisme, amb el Pla d'Excel·lència, 470 mil euros més. 
Com es veu és un no acabar, encara que altres no es vullguen assabentar. 
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El tripartit se gasta desenes de milers d’euros en 
un acte a Sant Sebastià per promocionar 

LA CUINA BASCA 
 

 La falta d’idees del tripartit fa molt que se nota a la nostra ciutat. 
Els actes desmesurats, sense sentit i sobretot caríssims són el punt fort 
dels nostres governants. 
 Si Vinaròs té un producte que el fa únic és el llagostí. I si algú sap 
cuinar-lo com toca, amb carinyo i conseguint el màxim profit són els 
restauradors de la nostra ciutat. 
 Però Balada, Romeu i també Ramon Adell no volen entendre-ho. 
Per tercer any, i esperem que últim, s’han gastat desenes de milers 
d’euros de tots els vinarossencs en organitzar una excursió a Sant 
Sebastià amb les seues respectives parelles (opció molt d’esquerres) per 
a realitzar un acte on els que van cuinar el llagostí de Vinaròs no 
l’havien vist mai. 
 L’únic que ens queda clar després de veure al nostre Alcalde en el 
seu discurs és que la cuina del Pais Basc és la millor del món, que per 
aquelles terres estan els millors cuiners i que a Vinaròs l’unix el Pais 
Basc per una Carretera Nacional. 
 I els llagostins senyor Balada?? Que ja se’ls havia menjat i per 
això no els va ni nombrar?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segons l’equip de govern la sala Kursaal estava plena de mitjans de 
comunicació. Llàstima que a la foto només surtiguen els regidors 
vinarossencs. ENS HAURAN ENGANYAT DE NOU?? 
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Nacho Uriarte, nou president nacional de NNGG, enceta la 
“Revolució Popular” durant el XII Congrés a Toledo 
 
 Els passats dies 22, 23 i 24 de setembre les Noves Generacions d’Espanya 

vam celebrar el nostre XIIè Congrés Nacional a Toledo.  

 Durant el Congrés vam aprovar les 4 ponències que marcaran la política i 

els objectius de les Noves Generacions i també 6 comunicats que parlaven dels 

temes que realment preocupen als jóvens espanyols, valencians i vinarossencs. 

 Del congrés cal destacar el canvi de President Nacional. Carmen Fúnez 

deixava la Presidència i gràcies a més del 75% dels vots va ser escollit Nacho 

Uriarte, un madrileny de 26 anys i molt vinculat al món de les ONG i els serveis 

socials. 

 Un altre canvi que cal destacar és el logotip. Més modern, més actual i 

incorporant el color verd del medi ambient, una de les prioritats de les Noves 

Generacions. 
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NN.GG de Vinaròs demana que l’Ajuntament de Vinaròs 
subvencione els desplaçaments dels universitaris vinarossencs 
 

Després de 3 anys de funcionament de la Taula del Sénia els vinarossencs no han vist 
ampliat el servei de rodalies. Esta mancança no resolta per la Taula del Sénia afecta a tots 
els ciutadans però especialment als jóvens universitaris de la nostra ciutat. 

Noves Generacions, sensible a este problema que genera una despesa econòmica important, 
i davant la ineficàcia dels nostres governants demana a l’Ajuntament de Vinaròs que 
subvencione el desplaçament a les universitats del estudiants vinarossencs. 

La proposta és concedir ajudes per valor de 250 euros per any acadèmic i estudiant sempre 
que el nivell de renda familiar sigue inferior als 24.000 euros anuals. 

Amb esta mesura els jóvens vinarossencs veurien paliat en certa manera la despesa que han 
de realitzat per poder completar la seua formació acadèmica. 

Amb només una partida de 75.000 euros anuals 300 jóvens vinarossencs veurien solucionat 
en part el problema del desplaçament. 

Des de Noves Generacions se demana que, per suposat, esta ajuda sigue compatible amb la 
resta d’ajudes als estudis d’altres organismes i administracions públiques. 
 
 
NN.GG demana que se realitze una enquesta entre els jóvens 
d’ESO per a que diguen què i com volem el Casal Jove 
 

Noves Generacions del PP de Vinaròs ha demanat avui a la regidora de Joventut que inicie 
en les properes setmanes una enquesta entre els escolars de l’últim cicle de primària i 
d’ESO de tots els centres educatius de la nostra ciutat per tal de saber quines són les 
inquietuds dels jóvens del nostre poble i d’esta forma adaptar els tallers i activitats del Casal 
Jove a les vertaderes necessitats del jovent de Vinaròs. 

El passat mes de maig va entrar en funcionament el Casal Jove gràcies a la insistència 
durant més de dos anys de les Noves Generacions que no vam parar ni un dia de demanar la 
seua obertura.  

La falta d’idees del tripartit ha fet que ens estos mesos el Casal Jove estigue infrautilitzat i 
no respongue a les expectatives de la gent jove de Vinaròs. 

Des de Noves Generacions del Partit Popular de Vinaròs sempre hem cregut convenient que 
el Casal Jove sigue un centre de referència dels adolescents de la nostra ciutat i pertant han 
de ser ells els que mitjançant una enquesta s’expressen sobre els serveis que volen al Casal 
Jove. 

Cal recordar que el passat mes de juny les NNGG vam presentar públicament la nostra proposta 
inicial per al Casal Jove que incloïa tallers diversos com de Ioga, Hip-hop, dança del ventre, 
capoeira, defensa personal, massatges, iniciació al còmic, llenguatge dels signes, etc... 
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El Ministre Joan Clos dóna exemple d’humiltat i utilitza 
un helicòpter per anar a dinar al restaurant de Ferrán 
Adrià. 
 
 

I ZP ENS PROMETIA TALANT... 
 
 
 
El nou ministre d’Indústria i exalcalde de Barcelona, Joan Clos, va utilitzar un 
helicòpter privat per desplaçar-se al restaurant de Ferran Adrià per dinar el 
diumenge 1 d’octubre. 
El nou ministre no va tindre cap problema. En acabar un acte de precampanya 
del PSC.... helicòpter i a dinar.  
 
Carmen Calvo construix un Auditori al seu poble amb 
els diners destinats a un altre. 
 

La ciutat canaria d’Aguimes tenia signat un conveni mitjançant el qual rebria 
500.000 euros per a construir un Auditori a la ciutat. Però la ministra Carmen 
Calvo, aquella que demana una peluqueria per a les dones que se dediquen a la 
política, ha decidit que eixos 500.000 euros servixquen per a que l’Auditori se 
construixca en el seu poble, Cabra. 
 
 
 
 
 
 
 

I ZP  ENS PROMETIA 
IGUALTAT 

 
 

 

 



 
 

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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NN.GG de Vinaròs no oblida a les víctimes d’ETA 

RENDICIÓ EN EL MEU NOM, NO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevilla, 1 d’octubre de 2.006 
 

                                    250.000 persones 

 

  


