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La Comunitat Valenciana líder 
en protecció del medi ambient. 
 
La nova biblioteca inundada i 
centenars de llibres inutilitzats. 
 
Proposta de NNGG: Un nou 
vinarossenc, un nou arbre. 
 
NNGG de Vinaròs amb les 
víctimes del terrorisme. 
 

Ara més que mai l’aposta segura per a la nostra comunitat és 

FRANCESC CAMPS 
  
CATALUNYA. 14 de desembre de 2003. PACTE DEL TINELL.  
 
 
 
 
 
 
 
COMUNITAT VALENCIANA. 28 de novembre de 2006. COMPROMÍS PEL PAÍS 
VALENCIÀ 
 
 
 
 
 
 
Esta és la forma en la que entenen la democràcia els partits d’esquerres. No volen 
debatre idees, no volen dialogar sinó imposar les seues idees. En els dos textos 
l’únic que queda clar és “l’odi” cap al Partit Popular i una clara demostració d’una 
falta de visió política democràtica extrema.  

Algú que assumix estos textos és pot considerar DEMÓCRATA?? 

 

 

Igualment aquestes forces  es comprometen a IMPEDIR la presencia del PP 
en el govern de l’Estat, i renuncien a establir-hi pactes de govern i pactes 
parlamentaris estables a les cambres estatals i autonòmiques. 
 
PARTITS SIGNANTS: PSOE – ESQUERRA REPUBLICANA – INICIATIVA PER CATALUNYA 

Com a corol·lari de tot això, els sotasignants assumim un Compromís pel 
canvi de govern, que permeta la posada en marxa dels punts anteriors 
OPOSANT-NOS EN QUALSEVOL CAS al Partit Popular. 
 
PARTITS SIGNANTS: ESQUERRA UNIDA - BLOC 
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OPINIÓ de NN.GG: UNA NOVA FORMA D’ENTENDRE I FER POLÍTICA 

  

 Les persones que entenem la política com un espai de diàleg, reflexió i treball per tal de solucionar 
els problemes dels ciutadans no entenem com alguns que se fan dir polítics i porten el timó del govern 
municipal poden fer actuacions i declaracions que ens allunyen de la nostra concepció de la política. 

 Les persones que entenem la política com un espai on totes les idees són possibles i on totes les 
ideologies són iguals de respectables no entenem com alguns que se fan dir polítics i porten el timó del 
govern municipal busquen amb les seues actuacions i declaracions intentar destruir i eliminar una opció 
política majoritària al nostra poble com és el Partit Popular. 

 Les persones que entenem la política com la confrontació pacífica de formes d'entendre i 
solucionar les coses no entenem com alguns que se fan dir polítics i porten el timó del govern municipal 
només saben desqualificar i insultar a les persones que encarnen projectes i alternatives amb més suport 
electoral. 

 Les Noves Generacions del Partit Popular de Vinaròs hem fet, fem i farem una nova política, en 
positiu, amb un nou estil, fent propostes constanment sense dixar de criticar i denunciar tot allò que hem vist 
que no s'estava fent bé o que simplement no se feia. Cap vinarossenc ha sentit que des de Noves Generacions 
entrarem en picabaralles absurdes i en baralles dialèctiques i desqualificacions que no fan altra cosa que 
desqualificar a qui les fa. 

 Els vinarossencs han observat, observen i observaran que les Noves Generacions, equivocats o no, 
hem marcat una línia de treball i uns objectius. Agradaran més o menys però hem fet política de forma 
diferent a qui ens governa. 

 La ciutadania coneix les nostres propostes. Sempre hem buscat trobar solucions als problemes i 
millorar les mancances que la nostra ciutat patix. Mai ens han fet cas. A què esperen? Perquè no ens fan cas? 
Perquè no fan cas a qui fa propostes? 

 A Vinaròs cal una nova etapa política, en gent nova, jove, que aporte noves formes de treballar i 
d'entendre les coses. Al nostre Ajuntament ja hem patit durant quasi 4 anys un govern municipal sense idees, 
sense ambició, sense respostes ràpides als problemes de la ciutadania. 

 Durant quasi 4 anys el tripartit s'ha vanagloriat de tenir les portes de l'Ajuntament obertes. Això no 
ho nega ningú, obertes han estat. Però una cosa és tenir les portes obertes i una altra fer cas a aquells que 
entren per la porta. 

 Les Noves Generacions no només estem oberts a la gent sinó que escoltem a la gent i els fem cas. 
De la gent normal i corrent han sortit moltes propostes que hem fet durant els nostres dos anys llargs 
d'existència i a eixa gent normal i corrent que viu i treballa a Vinaròs ens seguirem apropant perquè natros 
també som d'eixa gent. 

 Educació, medi ambient, cultura, noves tecnologies... estes són les nostres prioritats i poc a poc 
anem desgranant punts del que serà un ambiciós pla per a la joventut de Vinaròs. Des de Noves Generacions 
ens comprometem a fer que en la propera legislatura la joventut de Vinaròs siga no només la millor 
preparada sino també la que més alternatives educatives, formatives i d'oci dispose de tota la nostra 
Comunitat. 

El nostre compromís amb els jóvens vinarossencs va més enllà del 27 de maig de 2.007 

El nostre compromís amb els jóvens vinarossencs comença el 27 de maig 
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 Saps que 223 quilòmetres dels 476 quilòmetres de 
costa valenciana encara són verges i que gràcies als 
governs del Partit Popular estan protegits i no es podrà 
construir mai ?? 
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PROVÍNCIA ZONES HUMIDES 

Castelló 11 
València 17 
Alacant 20 

TOTAL HECTÀREES 48.844 
 
 
 
 
 

PROVÍNCIA PARATGES PROTEGITS 
Castelló 24 
València 36 
Alacant 29 

TOTAL HECTÀREES 697.526 
 
 

Una Comunitat Valenciana LÍDER en 
protecció del Medi Ambient 

ZONES HUMIDES PROTEGIDES A LA COMUNITAT VALENCIANA 

PARATGES PROTEGITS D’INTERÉS COMUNITARI 
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Saps que dels 2.325.000 hectàrees de la Comunitat 

Valenciana 1.187.579 estan protegides mediambientalment? 
 
Saps que som la Comunitat que més en percentatge 

més territori té protegit?  
 
Saps que som la Comunitat que més hectàrees ha 

protegit en els últims 10 anys?  
 

Superfície en Hectàrees de la Comunitat i superfície 
protegida
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PROVÍNCIA ZONES DE PROTECCIÓ 
Castelló 6 
València 5 
Alacant 7 

TOTAL HECTÀREES 287.146 
 
 

PROVÍNCIA PARATGES MUNICIPALS 
Castelló 12 
València 16 
Alacant 9 

TOTAL HECTÀREES 12.192 
 

Comunitat Valenciana: 
120.00 hectàrees protegides 

ZONES D’ESPECIAL PROTECCIÓ PER A LES AUS 

PARATGES MUNICIPALS PROTEGITS 
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 Saps que durant l’etapa de govern del Partit Popular a la 
Comunitat Valenciana les hectàrees protegides s’han 
triplicat ?? 
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PROVÍNCIA MICRORESERVES 
Castelló 79 
València 97 
Alacant 105 

TOTAL HECTÀREES 1.876 
 
Per al Partit Popular de la Comunitat Valenciana el medi ambient sempre ha estat un objectiu 
prioritari i les dades així ho reflexen. 
 
Els partits de l’oposició continuen fent servir la demagògia per a intentar convèncer a la gent 
que el Partit Popular és l’enemic número 1 del medi ambient... però ja no enganyen a ningú. 
 
De nou, un simple colp d’ull a les dades, demostra com l’acció de govern del Partit Popular 
ha estat de protecció d’un entorn natural únic com el que té la nostra Comunitat. 
 
Vam ser els primers en crear una conselleria de Medi Ambient i el Partit Popular de la 
Comunitat Valenciana continuarem defensant el nostre Medi Ambient perquè som conscients 
que él una font de riquesa per a tots els valencians. 

Partit Popular de la Comunitat Valenciana: 
Apostant pel Medi Ambient 

MICRORESERVES 
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  De totes les “grans obres” que el duo Balada – Romeu “Chapuzas a 
domicilio” ens van prometre a l’inici de la legislatura la biblioteca ha 
estat, juntament amb La Mera, l’única en convertir-se en realitat.  
Però allò que va ser venut a l’opinió pública com la gran meravella del 
Vinaròs del segle XXI s’ha demostrat una nova “chapuza”. 
Fa pocs dies la biblioteca apareixia inundada d’aigua. Les preses per 
inaugurar-la en tenen la culpa. Les desenes de caixes plenes de llibres 
que encara estaven esperant per ser col·locades a les estanteries han 
quedat inservibles. Gràcies tripartit. 
 
 
 
 

Després de tres anys i mig de govern 
tripartit l’esport vinarossencs continua 
sent el gran oblidat. 
 

NI GESPA ARTIFICIAL. 

NI NOU CAMP DE FUTBOL 

NI CIUTAT ESPORTIVA. 

Nefasta gestió del tripartit en materia esportiva  

Balada i Romeu chapuzas a domicilio...... 
Biblioteca inundada 
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Durant el sopar on els hostalers de Vinaròs i província van celebrar a Vinaròs el passat 
dilluns 27 de novembre la festa de “Cap d’any”, l’alcalde de Vinaròs, Javier Balada (a la 
foto amb casc roig) va presentar públicament al primer guàrdia civil (el que porta el 
tricorni) que reforçarà la seguretat ciutadana després de 3 d’anys d’incompliment amb la 
comissaria de policia. 
 
 
 
 
 
Les NNGG de Vinaròs han sol·licitat a l’Ajuntament de Vinaròs que inicie, a través de la 
regidoria de medi ambient, la campanya “Un nou vinarossenc, un nou arbre” per tal de 
comprometre als ciutadans de la nostra ciutat amb el medi ambient. 
 
La proposta consistix en que a partir de l’inici de la campanya per cada xiquet o xiqueta 
recien nascut i empadronat a Vinaròs la regidoria de medi ambient plantarà un arbre a la 
serra de l’ermita amb una placa identificativa de a qui li pertany eixe arbre. 
 
La intenció de la campanya es aconseguir que els xiquets amb el pas del temps se facen 
responsables d’eixe arbre amb el seu nom i el cuiden. 
 
Per a portar a terme esta campanya es imprescindible també la col·laboració dels centres 
educatius i dels pares. 

 

Proposta de NNGG: “Un nou vinarossenc, un nou arbre” 

Per al tripartit la seguretat ciutadana és un joc 

  

 



 
 
 
 

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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MADRID, 25 de NOVEMBRE de 2.006 

 
1.300.000 persones sota el mateix lema: 

RENDICIÓ EN EL MEU NOM, NO 
 

El govern de Zapatero, en un nou intent de desprestigiar a les víctimes del 
terrorisme, i poder continuar el seu procés de rendició va rebaixar la xifra de 
manifestants a 129.715.  
 
La fotografia d’una part del carrer Velázquez de Madrid on va desenrotllar-se 
la manifestació certifica que Espanya no se mereix un govern que mentixca. 
 
Les Noves Generacions de Vinaròs 
sempre estarem al costat de les 
víctimes, d’aquelles persones que 
han patit i patixen encara les 
conseqüències de pensar d’una 
forma diferent als terroristes. 
 
No podem acceptar que el govern 
central pacte amb una banda 
terrorista. No volem que després de 
1.000 morts ETA aconseguisca allò 
que no van poder aconseguir en 30 
anys. 
 
I no acceptem que des de el Govern 
s’intente desprestigiar al col·lectiu 
que més ha patit: les víctimes.  
 
Sempre al costat de les víctimes. 
Sempre al costat de les persones de 
be.  
 
EN EL MEU NOM, NEGOCIACIÓ NO¡¡ 

 


