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 El tripartit posa traves a 
l’ampliació de l’Hospital 
Comarcal 
 
Quan agredir al Partit 
Popular els surt gratis 
 
Sí al nou pla d’usos del 
port de Vinaròs 
 
Amb el PP el valencià 
avança 

S’apropa el canvi a Vinaròs 
  
 Cada dia queda menys per al 27 de maig de 2.006. Després de 4 anys on els 
perdedors de les últimes eleccions han estat malgovernant el nostre poble esperem 
que torne al nostre Ajuntament un equip de govern amb projecte, amb idees i 
sobretot amb ganes de treballar i no només d’esperar la nòmina a final de mes. 
 En estos 4 anys hem patit els vinarossencs les conseqüències de tindre un 
Alcalde que només té el 15% dels vots, d’un PSOE local només obsessionat en que 
el Partit Popular no governés i sobretot les interferències dels que s’autoproclamen 
“Veïns de Vinaròs” que sense haver-se presentat mai a unes eleccions 
s’autoproclamen salvadors de Vinaròs i se pensen en el dret d’insultar i atacar 
constanment al Partit Popular. 
 En este número d’Aire Fresc trobareu una mostra de llarga sèrie d’atacs físics 
i verbals contra el Partit Popular. Atacs gratuïts, només provocats per defensar 
democràticament les nostres idees. 
 També farem un repàs a les actuacions del tripartit local: Paralització de les 
obres d’ampliació de l’hospital comarcal, retard d’un any en les obres del Passeig 
Marítim, el Casal Jove tancat durant un mes per falta de personal, intent de bloquejar 
la remodelació del port..... i així una llista enorme, massa llarga. 
 A l’igual que vam fer en els camps de golf desmontem avui els arguments de 
la resta de partits de la nostra Comunitat quan ataquen al Partit Popular en el tema 
de la nostra llengua, el valencià. Les dades que presentem demostren com mai en la 
història tants jóvens havien estudiat en valencià. Perquè natros parlem en valencià.... 
naturalment. 
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OPINIÓ de NN.GG: Insults, atacs, desqualificacions.... però cap proposta 

 En els últims mesos aquells que no tenen cap proposta que oferir als ciutadans han 

trobat la forma d’ocupar un espai mediàtic regularment: atacar al Partit Popular. 

 Les Noves Generacions sempre hem defensat la confrontació d’idees, de projectes, 

creiem en un diàleg polític que beneficie als ciutadans dels nostres pobles i de les nostres 

comarques, però els partits, militants i simpatitzants d’esquerra només entenen la democràcia 

quan governen ells, quan són els altres qui governen la democràcia se convertix en 

“dictadura”. 

 Com se podrà comprovar en les següents pagines la gent del Partit Popular hem de 

patir tot tipus d’atac. Ens poden dir “assassins”, “dictadors”, “especuladors”, “fills de puta”, 

no passa mai res. L’esquerra sembla ser que pot dir allò que li dóna la gana que tot se li 

perdona. 

 Des de Noves Generacions de Vinaròs no ho volem permetre més. Denunciem aquí i a 

partir d’avui tots els atacs que se’ns realitze. Entenem la crítica política i la divergència 

d’idees però no permetrem mai que se’ns insulte gratuïtament i sense motiu. 

 Que no dissimulen la seua falta de projecte amb insults. Si no tenen idees que se’n 

vaiguen cap a casa, que pleguen, però que ens dixen treballar a la gent del Partit Popular per 

a fer un Vinaròs, una Comunitat Valenciana i una Espanya digna, dinàmica i emprenedora 

com ho hem fet quan hem governat. 

 També volem denunciar avui l’engany constant que el tripartit de Vinaròs realitza a la 

ciutat de Vinaròs. No satisfets amb aturar el projecte del Partit Popular ara mentixen 

descaradament en qualsevol tema: Ampliació de l’hospital comarcal, Cossis, remodelació del 

Passeig Marítim..... és igual el tema. Embolica que fa fort s’ha convertit en el lema principal 

dels 12 regidors que van perdre les eleccions del 2003. 

 Davant d’este panorama negre i incert només queda una solució: El canvi al mes de 

maig de 2.007.  

 Donar un gir de 180 graus a la política vinarossenca, canviar d’aire, de forma 

d’entendre la política, de fer les coses. Escoltar als ciutadans i resoldre’ls els problemes de 

veritat. 

A  V i n a r ò s  e l  f u t u r  é s  e l  P a r t i t  P o p u l a r  
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El Partit Popular víctima d’una 
campanya d’insults i agressions 

 
 Des de fa un temps aquells que no tenen arguments per convèncer a la gent 
amb les seus idees i propostes se dediquen a atacar, insultar i atemorir a la gent 
del Partit Popular. 
 La seua única missió és intentar que el Partit Popular no puga fer la seua 
tasca de govern o d’oposició amb normalitat democràtica, un fet que en ple segle 
XXI resulta certament molt trist. 
 Exemples en tenim a la universitat, durant les campanyes electorals i en 
definitiva en cada lloc on el Partit Popular intenta donar a conèixer les seues idees 
i les seues propostes. 
 

Durant la campanya electoral catalana el 
secretari general del Partit Popular, Ángel 
Acences va ser atacat a l’entrada d’un mitin a 
Martorell. L’autor de les agressions i la persona 
que hgavia convocat la protesta violenta era el 
president de les Joventuts Sociales de Martorell. 
A dia d’avui encara no ha estat expulsat del 
PSOE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

També durant la campanya electoral catalana van aparèixer pintades en diversos 
llocs de la geografia catalana contra els candidats del Partit Popular. Rafael Luna, 
cap de llista per Tarragona i Josep Piqué, candidat a la Generalitat van observar 
com els seus noms apareixien dins de “dianes. 
 
La dona de Carod-Rovira (a la foto amb pantalons a ratlles) va qualificar en una 
entrevista a La Vanguardia als membres del Partit Popular de “fills de puta que no 
em treuen el son”. 
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A la universitat més agressions al PP 
 
 

 
       

La universitat sempre ha estat un banc de proves 
per als més radicals. Alternativa estel, integrada 
actualment en el Sindicat d’estudiants dels 
Països Catalans, no té cap problema en omplir 
les universitats i la seua web amb material com el 
que tenim aquí dalt. Les seues manifestacions 
per una universitat “de qualitat” acaben sempre 
de la forma que s’arreplega a la fotografia. Atacs 
a seus del Partit Popular. 
 
 
 
Les joventuts d’Iniciativa per Catalunya – 
Esquerra Unida van publicar este tríptic per a les 
eleccions catalanes. De nou una mostra de mal 
gust i atac gratuït contra el Partit Popular. 
 
 

 
 
 
 
 
 

A Vinaròs no teníem que ser menys. A pesar de no governar des de fa més 
de 3 anys continuen apareixent pintades contra el portaveu municipal Jacinto 
Moliner. 

A més el tripartit se va negar a eliminar les pintades de PP = Assassins que 
“alguns desconeguts” que tot el món sabem qui són van fer després de l’11 – M. 
Van haver de ser els mateixos regidors qui eliminaren les pintades difamatòries. 
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Als mitjans de comunicació... 

més agressions 
   Durant una entrevista radiofònica a l’emisora catalana City FM 

que presenta Nacho Corredor, l’humorista Toni Albá conegut 
per imitar als programes d’Andreu Buenafuente al Rei 
d’Espanya va declarar que si en els seus esquetxs ataca a 
José Maria Aznar ho fa “no perquè Aznar tingue poder o no 
sinó perquè és un ésser infecte, amoral, un feixista que té el 
cervell corromput per els cucs que s’han menjat a Franco” 

   Poder ara cal recordar com el Partit Popular de Vinaròs ja va 
adreçar una carta de protesta a la Fundació Caixa Vinaròs quan esta entitat va 
portar a l’artista a Vinaròs per l’entrega del Alé vinarossenc 2.005 i on la seua 
actuació tampoc va ser massa afortunada. 
 

Les Joventuts Socialistes aprenen dels grans i també insulten. 

Gerard Llobet, secretari general Joventuts Socialistes de Vilanova i la Geltrú escrivia 
al seu blog personal el passat 12 d’octubre el següent:   

"Per a mi el Sr. Acebes és un fill de puta, que és lamentable que vingui a Catalunya, 
i que aquests senyors no poden demanar llibertat quan la van negar durant 40 anys 
al poble (relació directa: Sr. Fraga, franquista, i altres membres de l'extrema-dreta 
funden un partit anomenat AP, aquest es reconverteix en PP, no cal investigar més, 
són els hereus del franquisme): sentència: presó incondicional per al Sr. Acebes, a 
més, que n'esperem d'un home que menteix al poble? L'he criticat sempre jo, i ho 
penso fer, perquè expresso una idea, sense violència això sí, però se’n poden anar 
a la merda." 

A Vinaròs no podien ser menys..... 

Després d’un article al Setmanari Vinaròs contra la cadena COPE va aparèixer esta 
pintada. 
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Les Noves Generacions de Vinaròs iniciàvem fa unes setmanes la campanya de participació ciutadana 
“Tens molt a dir” a través de la nostra pàgina web i mitjançant un correu electrònic 
(tensmoltadir@ppvinaros.maestrat.net). A través d’esta campanya les Noves Generacions del PP de 
Vinaròs voliem conèixer les principals preocupacions i demandes de la societat vinarossenca a només uns 
pocs mesos de les eleccions municipals. 
 
Ara, en un primer balanç de la campanya, cal destacar que les principals preocupacions dels vinarossencs 
residixen en la neteja urbana i en la creixent inseguretat ciutadana.  
 
Han estat diversos els vinarossencs que han utilitzat esta campanya per queixar-se de la nova situació dels 
contenedors i de la seua disminució, fet que fa que les distàncies per deixar la brossa augmenten per als 
ciutadans. També existixen queixes referides a la  situació de brutícia general de la ciutat sense que per part 
de l’Ajuntament se solucione el problema. 
 
El segon problema destacat per part dels vinarossencs que han participat en esta campanya és la creixent 
inseguretat ciutadana. Les queixes per les falses promeses de la vinguda de la comisaria o la falta de 
vigilància a les zones rurals són un motiu constants de queixa. 
 
La campanya “Tens molt a dir” continua oberta per tal que tots els vinarossencs expressen les seues 
queixes, suggerències, etc... 
 
 

 
 
 
 
Noves Generacions del Partit Popular de Vinaròs sol·licitava dies enrere a la regidoria de Joventut i 
d’Educació que coordinen la posada en marxa d’un programa específic per als jóvens vinarossencs amb un 
baix rendiment escolar. 
 
La intenció del programa  és oferir totes les opcions per a que els jóvens puguen accedir a un cicle formatiu 
que els ajude a incorporar-se al mercat de treball en un futur. 
Este programa d’ajuda se centraria en la realització d’uns cursos específics destinats a que els jóvens 
adquirisquen el nivell mínim per realitzar la prova d’accés a un cicle formatiu. 
 
A més els cursos se veurien reforçats per una oficina, que deuria estar situada al Casal jove, per tal 
d’orientar als jóvens sobre altres activitats formatives com: Programes de garantia social, escoles taller, 
tallers d’inserció laboral i formació continua, etc... 
 
Si a pesar de tot això el jove decidís abandonar els estudis i la seua formació el programa d’ajuda, 
coordinat amb el servei d’assessorament que NNGG va demanar fa unes setmanes, ajudaria al jove a 
accedir al mercat laboral amb la realització d’un itinerari d’inserció laboral. 
 
En este sentit el president de NNGG de Vinaròs senyalava que “la nostra intenció és que amb el servei 
d’assessorament i el programa d’ajuda tots els jóvens vinarossencs tinguen la oportunitat de completar una 
formació amb garanties de futur però si el jove no vol estudiar entre l’assessoria i este programa d’ajuda 
s’encarregarien de fer- li molt més fácil la seua inserció laboral ajudant- li a realitzar currículums vitae, 
buscar ofertes de treball per internet, treballs de temporada, etc..” 

Noves Generacions de Vinaròs sol·licita la posada en marxa d’un 
programa d’ajuda als jóvens amb baix rendiment escolar.  

Neteja i seguretat ciutadana les principals demandes dels vinarossencs a 
través de la campanya “Tens molt a dir”. 
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La falta de previsió de la regidoria 
de joventut ha provocat que 
durant 4 setmanes del mes 
d’octubre el  Casal Jove estigués 
tancat per falta de personal. 
 

Una mostra més de la desídia del 
Tripartit cap als jóvens 

 
 
 
 
 
 
Les Noves Generacions del Partit Popular de Vinaròs demanen una rectificació pública per part del PSV-
PSOE de Vinaròs per l’article publicat en el setmanari Vinaròs el passat dissabte 6 d’octubre per les 
Joventuts Socialistes de Vinaròs i on s’utilitza un llenguatge sexista i sense cap tipus de respecte cap a les 
dones. 
 
En l’article publicat en la pàgina 4 i titulat “Coneixeu Sílvia Saint?” les Joventuts Socialistes escriuen 
literalment: “Al cartell d’anunci del Festival de Cine Eròtic de Barcelona podem veure una dona rossa amb 
roba lleugera – però vestida, cal aclarir-ho- en una posició provocativa, d’acord amb el món a què 
representa. RES NO ENS HAURIA DE SORPRENDRE. FESTIVAL DE CINE ERÒTIC: DONA 
AMB MIRADA INQUIETA. 
 
Des de NNGG de Vinaròs no podem sinó condemnar la forma de pensar de les Joventuts Socialistes. És 
molt trist que després de tres mesos sense tenir notícies de les Joventuts Socialistes la seua reaparició 
pública siga de tan mal gust i amb un llenguatge tan masclista. 
 
Amb la publicació d’este article queda patent la forma de pensar socialista. De cara al carrer demanen la 
plena igualtat però quan estan a soles escrivint un article consideren a la dona com un reclam sexual i ho 
consideren tan normal. 
 
El fet que l’article de les Joventuts Socialistes se publique dins de la pàgina setmanal del PSPV-PSOE de 
Vinaròs fa per extensió responsable als seus dirigents locals. 
 
El desconegut president/a de Joventuts Socialistes de Vinaròs ha de demanar disculpes públicament a totes 
les dones de Vinaròs. Si ell no ho fa les NNGG de Vinaròs demanarem la dimissió de la regidora socialista 
de Igualtat, Maribel Sebastià, com a responsable màxima d’este greu fet sense precedents i que dixa ben a 
les clares la forma de pensar socialista sobre les dones. 

 

Noves Generacions demana una rectificació pública al PSPV-PSOE 
Vinaròs per la denigració de la dona en un article de Joventuts Socialistes 

El Casal jove tancat 4 setmanes per falta de personal 
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Sí al pla d’usos del port 
 

 
 

 Fa pocs dies el Director General de Transports, Ports i Costes de la Generalitat 
Valenciana presentava a Vinaròs el nou pla d’usos del port vinarossencs. L’impuls 
imprescindible per a que el nostre port siga un port de primera tal i com se mereix la nostra 
ciutat. 
 
 El pla d’usos dividix el port en diverses àrees: 
 
Àrea 1: Ús turístic – recreatiu. Situat a l’entorn de la platja. Serà una zona d’atracció 
turística de primer nivell, al final del recorregut del port. 
Àrea 2: Ús pesquer. Instal·lacions adequades i suficients per a desenrotllar un port pesquer 
de primera categoria. 
Àrea 3: Ús nàutic – esportiu. Creació d’un punt d’accés al mar independent del Club Nàutic. 
Àrea 4: Ús nàutic – esportiu. Ampliació dels “amarres” existents per tal d’augmentar 
l’oferta de les instal·lacions. 
Àrea 5: Ús terciari. Element articulador entre la ciutat i el port. Ampli edifici de serveis 
generals del port. 
Àrea 6: Ús terciari. Zona pròxima a la ciutat que servirà de transició entre els dos espais. 
Àrea 7: Zona de reserva. Destinada per a ampliar el port i els seus serveis en un futur. 
 
 A pesar d’este ambiciós pla d’usos i de la forta inversió que això suposarà per al 
nostre port i la nostra ciutat els membres de Migjorn han mostrat ja la seua negativa al 
projecte. Com sempre intenten entorpir qualsevol inversió de la nostra Generalitat.  

Per això, des de les Noves Generacions, diem.....  

SÍ al pla d’usos del Port de Vinaròs 
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El Tripartit contra l’ampliació de 
l’hospital comarcal 

 
 
A pesar que diuen que tenen interés per les 
obres d’ampliació de l’hospital l’únic cert és 
que  el senyor Romeu, regidor d’Urbanisme, 
ha tardat  més de dos mesos en denegar la 
llicència d’obres  d’ampliació de l’hospital.  

El 3 de juny la Conselleria ja va 
presentar la solicitud però fins a mitat de 
setembre des de l’Ajuntament no se li va 
contestar. 

 
Qui retarda les obres senyor Romeu??? 
 

El Tripartit torna a mentir: 
Les obres del Passeig retrasades 1 any 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ni l’Alcalde, Javier Balada, ni el regidor d’Urbanisme, Jordi Romeu, ni el 
regidor de Turisme, Carlos Roger han estat capaços de complir la seua promesa 
d’iniciar les obres del Passeig Marítim en el tram des de Fora Forat fins al Sant 
Sebastià a pesar que ja han malvenut l’antic escorxador. 
 
Ara prometen que iniciaran les obres des del port fins al Sant Sebastià...... 

 

De veritat se pensen que ens ho creiem??  

 

  

E S T O S  E N S  E N G A N Y E N  
U N A  A L T R A  V E G A D A  

 
D i m i s i ó ,  j a !  



 
 

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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Amb el PP.... el valencià avança 
 

Amb els governs autonòmics del Partit Popular l’ús i l’estudi del valencià no 
ha fet més que augmentar. Les dades així ho reflexen i això esperem que servisca 
per a tapar les boques d’aquells que acusen al Partit Popular de la Comunitat 
Valenciana de marginar la nostra llengua, el valencià . 
 

DADES EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 
Curs Centres línia en valencià Alumnes que estudien en valencià 
1994 - 1995 414 55.061 
2005 - 2006 739 119.431 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
Curs Centres línia en valencià Alumnes que estudien en valencià 
1994 – 1995 86 8.546 
2005 - 2006 287 42.287 

 
   

 
 

 

 

 

 


