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Juan Bautista Juan 
  
 El Partit Popular ja ha designat el seu candidat per a l’alcaldia de Vinaròs de 
cara a les eleccions que se celebraran el proper 27 de maig, Juan Bautista Juan Roig 
és la persona que intentarà portar de nou a Vinaròs al camí de prosperitat de l’etapa 
1995 – 2003. 
 
 Des de fa mesos les Noves Generacions del Partit Popular de Vinaròs veniem 
anunciant una renovació, una nova forma d’entendre i fer política que s’allunyés de la 
política trista, grisa i del passat en la que ens ha instaurat el tripartit dels perdedors 
de les eleccions del 2003. 
 
 Projecte, il·lusió, compromís i treball és el que fa falta al nostre Ajuntament 
després d’una legislatura on les paraules han estat moltes i els fets molts pocs. 
Governar una ciutat com Vinaròs és qüestió de dedicar moltes hores a gestionar, a 
dialogar amb la resta d’institucions i moltes vegades callar una mica més i treballar 
més allunyat dels “focos” de la premsa i a Vinaròs s’ha fet el contrari. El tripartit s’ha 
dedicat a gestionar poc, a desprestigiar i atacar a la Diputació i a la Generalitat i a 
perdre hores i hores en rodes de premsa que no servien més que per a anunciar 
somnis de grandesa d’aquells que no tenen projecte de futur. 
 
 Vinaròs té ara una oportunitat de recuperar el temps perdut. Juan Bautista 
Juan és la persona adequada que farà de Vinaròs una ciutat moderna i cosmopolita, 
una ciutat del segle XXI.  
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OPINIÓ de NN.GG: JUAN BAUTISTA JUAN, UNA ELECCIÓ ACERTADA 

Juan Bautista Juan serà el candidat del Partit Popular a 
les properes eleccions municipals del 27 de maig. La 
proposta de la seua candidatura el passat 19 de desembre 
per part del Comitè electoral local i la confirmació per 
part del Comitè Electoral regional dos dies després 
confirmen allò que les Noves Generacions de Vinaròs 
venim anunciant des de fa mesos: una nova forma 
d'entendre la política, en noves idees i noves propostes 
s'obre a Vinaròs. 

Les Noves Generacions de Vinaròs, com no pot ser 
d'altra forma, estem al costat de Juan Bautista Juan i 
estem al costat per convicció, perquè tenim ganes que 
les coses al nostre poble canvien, que la política dels 
nostres governants dixe de ser en blanc i negre i siga una 
política en colors, de futur i de veritable progrés. 

Perquè Juan Bautista Juan encarna en la seua persona 
tots els valors i qualitats que les Noves Generacions 
considerem necessàries per a un bon Alcalde: il·lusió, 
preparació, projecte, idees, equip. El Partit Popular, amb 
les Noves Generacions al front, demostra amb este 
nomenament que té ganes de guanyar les eleccions i 
guanyar-les amb la majoria suficient per a poder 
governar: la majoria absoluta. 

Però en moments de relleu i canvi cal ser agraïts en tots aquells que fins ara han treballat i han donat el millor de 
si mateixos per fer realitat un projecte de ciutat. Ens referim a Jacinto Moliner i a totes les persones que han 
format els seus equips i que durant 3 eleccions consecutives han merescut la confiança majoritària dels ciutadans, 

Cap vinarossenc podrà negar-li a Jacinto Moliner la seua enorme dedicació a la nostra ciutat. No és fàcil ser 
Alcalde amb un Ajuntament sense diners a la caixa i amb més de 3.000 milions de deute. No és fàcil ser Alcalde 
d'una ciutat sense projecte de futur i on s'ha de començar de cap i de nou tots els projectes. I Jacinto Moliner va 
ser capaç de resoldre tot això amb nota. Va ser capaç de posar un Ajuntament paralitzat en marxa, va ser capaç de 
gestionar com cap altre fins ara ho ha fet, va ser capaç de tornar a Vinaròs la capitalitat cultural, econòmica, 
social que havia perdut durant els governs socialistes anteriors. 

Hores i hores de treball, sense presència mediàtica, no hi havia temps per a rodes de premsa, hi havia massa faena 
per a fer. Jacinto Moliner va saber tirar endavant els grans temes de la nostra ciutat, amb valentia, perquè a 
Jacinto Moliner la paraula que millor el definix és VALENT. Mai va tirar-se arrerre, mai va acceptar un No per 
resposta, el futur de Vinaròs estava a les seues mans i Jacinto Moliner tenia la ferma decisió de millorar la vida de 
tots els seus conciutadans. 

En este mandat per part del tripartit se l'ha intentat demonitzar, desprestigiar-lo, amb no sabem quin objectiu, o sí. 
Aquells que van estar incapaços de guanyar-lo a les urnes i van necessitar d'extranys pactes per a governar han 
estat més pendents d'ell que de governar.. i així ens ha anat als vinarossencs. 

Jacinto Moliner passarà a la història de Vinaròs com l'Alcalde que va traure del pou econòmic a la nostra ciutat, 
l'Alcalde que va transformar el centre de la ciutat i canviar la fisonomia de tot Vinaròs, l'Alcalde que va dedicar-
se en cos i ànima a un projecte apassionant i que va recuperar per a Vinaròs i els vinarossencs la il·lusió. 

Les Noves Generacions de Vinaròs sols podem dir: 

GRÀCIES JACINTO,  ENDAVANT JUAN BAUTISTA. 
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Esta és la realitat, ¿ Ho veus ja ZP ? 
Amb ETA no se dialoga. A ETA se la derrota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noves Generacions 
del Partit Popular de 

Vinaròs amb el 
Pacte per les 

Llibertats i contra el 
Terrorisme. 

 
 

SEMPRE AMB LES VÍCTIMES. 
PER LA DERROTA D’ETA 

30 de desembre de 2.006 
L’aparcament de Barajas destruit per ETA 
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Només en els últims 4 anys els grups que se dediquen a fer “catalanisme” a la nostra 

Comunitat han rebut 4,6 milions d’euros (més 760 milions de pessetes) en subvencions de la 
Generalitat..... de CATALUNYA. Sens dubte certes ideologies surten rentables. 

 
Resolució Data Beneficiari Quantitat Concepte  

CULTURA 11/04/2002 Acció Cultural País Valencià 120.200,00 Promoció de musica catalana al País Valencià 

CULTURA 02/07/2002 Edicions del País Valencià 13.202,95 Comercialització El Temps 

CULTURA 01/10/2002 Acció Cultural País Valencià 12.000,00 Activitats centre cultural Ovidi Montllor 

CULTURA 01/10/2002 Acció Cultural País Valencià 12.000,00 Activitats centre cultural Ovidi Montllor 

CULTURA 01/04/2003 Acció Cultural País Valencià 120.200,00 Concert Tirant de rock i folk 

UNI/1509/2003 30/04/2003 Edicions del País Valencià 42.070,85 Suplement El Temps universitari 

PRE/2466/2003 23/07/2003 Acció Cultural País Valencià 108.000,00 Promoure cultura catalana al País Valencià 

UNI/3813/2003 05/12/2003 Edicions del País Valencià 66.111,33 Suplement El Temps universitari 

CULTURA 26/05/2004 Edicions del Pa ís Valencià 30.074,25 Comercialització El Temps 

PRE/2116/2004 15/07/2004 Institut Ignasi Vilallonga 65.000,00 Estudi dels Països Catalans a l’Arc Mediterrani 

PRE/2116/2004 15/07/2004 Acció Cultural País Valencià 120.000,00 Promoure cultura catalana al País Valencià 

PRE/2116/2004 15/07/2004 Edicions del País Valencià 305.000,00 Publicació El Temps 

CULTURA 02/11/2004 Acció Cultural País Valencià 1.465.000,00 Activitats culturals en benefici dels PP.CC 

PRE/3448/2004 01/12/2004 Edicions del País Valencià 105.000,00 Coleccionables El Temps 

PRE/3448/2004 01/12/2004 Casal Jaume I 16.200,00 Activitats Casal Jaume I del País Valencià 

PRE/236/2005 20/01/2005 Edicions del País Valencià 40.000,00 Edició El Temps d'art 

PRE/236/2005 20/01/2005 Edicions del País Valencià 9.000,00 Edició catalana The economist 

UNI/875/2005 11/03/2005 Edicions del País Valencià 55.000,00 Promoure cultura catalana al País Valencià 

PRE/1739/2005 02/06/2005 Edicions del País Valencià 420.000,00 Col·leccionables El Temps 

PRE/1739/2005 02/06/2005 Xarxa entitats PPCC 18.000,00 Programa a favor dels PP.CC 

PRE/3312/2005 14/11/2005 Acció Cultural País Valencià 125.000,00 Difondre llengua catalana al País Valencià 

PRE/3312/2005 14/11/2005 Edicions del País Valencià 8.000,00 Edició catalana The Economist 

PRE/3312/2005 14/11/2005 Edicions del País Valencià 35.000,00 Publicació El Temps d'art 

PRE/3312/2005 14/11/2005 Casal Jaume I 30.000,00 Activitats de difusió al País Valencià 

PRE/3312/2005 14/11/2005 Acció Cultural País Valencià 24.000,00 Activitats Casal Jaume I a Sueca 

PRE/3312/2005 14/11/2005 Acció Cultural País Valencià 16.200,00 Activitats Casal Jaume I del País Valencià 

PRE/3312/2005 14/11/2005 Assoc. Val. Tirant lo Blanch 20.000,00 Recolzament activitats al País Valencià 

PRE/3312/2005 14/11/2005 Acció Cultural País Valencià 125.000,00 Difondre llengua catalana al País Valencià 

EDC/3585/2005 13/12/2005 Edicions del País Valencià 75.000,00 Suplement Temps d'Història 

PRE/3624/2005 19/12/2005 InfoValència TV 50.000,00 Llançament InfoTV 

PRE/3624/2005 19/12/2005 Casal Jaume I 3.000,00 Activitats Casal Jaume I al País Valencià 

PRE/836/2006 16/03/2006 Edicions del País Valencià 6.000,00 Promoure cultura catalana al País Valencià 

PRE/836/2006 16/03/2006 Associació del País Valencià 60.000,00 Creació oficina lingüística 

PRE/836/2006 16/03/2006 Edicions del País Valencià 60.000,00 Digitalització El Temps 

UNI/756/2006 22/03/2006 Edicions del País Valencià 90.000,00 Despeses setmanari El Temps 

MAH/983/2006 29/03/2006 Edicions del País Valencià 87.500,00 Promoure cultura catalana al País Valencià 

PRE/2141/2006 19/06/2006 Institut Ignasi Vilallonga 75.000,00 Estudi dels Països Catalans a l’Arc Mediterrani 

PRE/2141/2006 19/06/2006 Acció Cultural País Valencià 130.000,00 Promoure cultura catalana al País Valencià 

PRE/2141/2006 19/06/2006 Edicions del País Valencià 430.000,00 Col·leccionables El Temps 

BEF/3678/2004 31/12/2006 Edicions del País Valencià 18.147,36 Subscripcions a El Temps 

    TOTAL 4.609.906,74   

 
 

“Catalanisme”  
Una forma rentable d’entendre la política 
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Estudiants Universitaris: 
 1.- Establir 250 ajudes de 300 euros cadascuna per als estudiants universitaris per tal 
de compensar l’alt cos del desplaçament setmanal per la falta de trens de rodalies. 
 2.- Gestionar davant del Ministeri de Foment l’ampliació del servei de rodalies entre 
Vinaròs i Castelló. 

 
Casal Jove: 

 1.- Proposta d’enquesta entre els jóvens per saber les seues propostes per al Casal Jove. 
 2.- Proposta integral de Casal Jove amb la realització de més de 15 tallers. 
 

Medi Ambient: 
 1.- Promoure des de l’Ajuntament la campanya de sensibilització mediambiental: Un 
nou vinarossenc, un nou arbre” 
 

Educació: 
 1.- Creació d’un programa d’orientació formativa i ajuda al baix rendiment escolar. 
 2.- Creació d’un programa d’assessorament laboral.  

 
Seguretat Vial: 

 
1.- Campanya per al pont de l’1 de maig: “Volem que tornes” 
 

Participació Ciutadana: 
 

1.- Campanya per internet: “Tens molt a dir, t’escoltem” 

Les propostes de NNGG durant el 2006 
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 Text de la carta que NNGG ha fet arribar a la Ministra de Foment i que encara no té 
resposta: 
 
Me dirijo a Usted con la intención de darle a conocer la problemática que padecemos en la  ciudad de Vinaròs y con 
la esperanza que Usted encuentre una rápida solución al problema que paso a exponerle y que cada día preocupa más 
y afecta a más gente joven universitaria de nuestra ciudad y nuestra comarca. 
Vinaròs es la ciudad más septentrional de la Comunidad Valenciana. Distante de Castellón a 70 kilómetros y de 
Valencia a más de 140 kilómetros, los estudiantes universitarios de nuestra ciudad se ven obligados a desplazarse 
cada semana a dichas ciudades para realizar sus estudios universitarios. 
El insuficiente servicio ferroviario que une a nuestra ciudad con Castellón y Valencia obliga a los estudiantes de 
Vinaròs a tener que alquilar pisos en dichas ciudades con el consiguiente gasto que este hecho genera y que muchas 
familias no pueden asumir.  
Nadie duda que si entre nuestra ciudad y Castellón existiese un servicio ferroviario de Cercanías con mayor 
frecuencia que la actual muchos de estos estudiantes podrían cada día ir y volver desde Vinaròs a Castellón, con el 
consecuente ahorro que esto supondría. 
Por otra parte otra de las quejas de los jóvenes de Vinaròs y comarca es la insuficiente capacidad de los trenes 
Regionales que, sobretodo en viernes y domingo,  utilizan los universitarios y que provoca que los trenes sean más 
parecidos a los trenes del siglo XIX que a un servicio ferroviario digno de nuestro país. 
Por todo ello, y en nombre de todos los jóvenes universitarios de Vinaròs y comarca le solicito a Usted lo siguiente. 
1.- Un servicio de Cercanías que una las ciudades de Vinaròs y Castellón con una frecuencia de trenes en cada 
sentido de entre 45 minutos y una hora para posibilitar que los jóvenes de nuestra comarca tengan la posibilidad de 
volver a su casa después de asistir a clase. 
2.- La ampliación de vagones en los trenes Regionales que más utilizan los jóvenes universitarios de nuestra ciudad y 
comarca. En domingo el Regional 4303, dirección Valencia de las 19:03 y en viernes el Regional Exprés 8096, 
dirección Barcelona con salida a las 17:00 en Valencia Nord. 
Confiamos que tome las medidas oportunas rápidamente para solucionar las que pensamos que son unas demandas 
justas y absolutamente necesarias. 
 

820 dies sense els 
llibres gratuits 

 

Promeses que mai se 
complixen 

 
Ineficàcia 

El tripartit no ens escolta....  

la Ministra tampoc 
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Promeses, paraules i més 
promeses. Això durant tres anys 
llargs i ara què? Doncs que a 
Vinaròs continuem tenint un 
servici ferroviari tercermundista, 
indigne per a una ciutat que vol 
ser turística i moderna. 
 
El nostre Alcalde, al capdavant 

d’un tripartit sense massa idees, ha estat incapaç de trobar 
una solució. I mentrestant els més jóvens patixen les 
conseqüències d’un govern paralitzat. 

 
 

 
 
 

 
 

El tripartit oblida la demanda de Noves Generacions  
Els universitaris vinarossencs se queden sense l’ajuda 

de 300 per al transport 
 
L’atenció als més jóvens s’ha demostrat com una nova promesa 
incomplida del tripartit. Per al tripartit els jóvens només 
importem durant les campanyes electorals. 

3 anys d’un servici ferroviari TERCERMUNDISTA 

 

 

Les demandes dels universitaris només 
han estat escoltades per Noves 
Generacions. 

 
La proposta d’atorgar 250 ajudes de 300 
euros per ajudar al transport no ha tingut 
resposta. 

 
El tripartit preferix dedicar els diners a 
festes i menjars abans que ajudar als més 
jóvens 



 

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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Loyola de Palacio va ser la primera 
Presidenta Nacional de Noves Generacions 
fa anys, quan el nostre Partit encara era 
Alianza Popular. 

 
Sempre va destacar per la seua claredat 

en les idees, per la seua frescura i per dir 
allò que pensava sense amargar-se. 

 
Loyola de Palacio va demostrar ser una 

“dona de partit”. Li agradava ser Ministra 
d’Agricultura però va acceptar ser cap de 
llista a les eleccions europees de 1.999 
quan li ho va demanar el President Aznar. 

 
Loyola de Palacio era per damunt de tot 

“Política” en majúscules. Vivia la política i vivia per a la política i això ho 
transmitia als que l’envoltaven. 

 
Exemple per a molts dels jóvens que avui estem a les Noves Generacions 

ens va dixar fa unes setmanes com ella ho feia tot, amb humilitat, sense fer 
massa soroll. Loyola de Palacio era el pur reflexe del que és i representa el 
Partit Popular: Eficàcia callada, treball constant.  

 
Les Noves Generacions de Vinaròs no podíem oblidar a la nostra primera 

Presidenta. El seu esperit de treball i de constància, d’amor cap a unes idees i 
la seua forma de ser sempre estaran en el nostre record. 

 
Loyola de Palacio ens ha dixat però la seua força s’ha quedat entre natros 

per a ajudar-mos en el camí que ens queda per caminar. 

 

 

Loyola de Palacio, exemple per a tots 


