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S’apropa el canvi 
  

 Quan estem a menys de quatre mesos de les eleccions municipals i  
autonòmiques cada dia està més clar que els ciutadans de Vinaròs apostaran pel 
canvi polític al nostre Ajuntament i donaran una confiança majoritària a la candidatura 
del Partit Popular encapçalada per Juan Bautista Juan. 

 No són només les enquestes les que ho afirmen. Els vinarossencs mostren 
cada dia més un cansament de les formes de fer política del tripartit de perdedors 
que ens governen des de l'any 2003. 

 Els atacs constants contra Juan Bautista Juan i per extensió contra el Partit 
Popular dixen ben a les clares que els actuals governants saben que els queda poc 
temps a l'alcaldia. No saben ja que fer ni que prometre als vinarossencs. No saben 
com mantindre's en un poder que mai les urnes els van atorgar. 

 I tot això pel recolzament públic del president del Partit Popular a la Comunitat 
Valenciana, Francesc Camps, al nostre candidat i futur alcalde el passat 16 de gener. 
El tripartit no va poder soportar vore com Francesc Camps era aclamat pels carrers 
de Vinaròs en companyia de Juan Bautista Juan, com els vinarossencs demanaven 
de nou un govern del Partit Popular per recuperar el temps perdut. 

 Cada dia queda menys per a que l'Ajuntament de Vinaròs estigue governat 
per un equip que, amb Juan Bautista Juan al front, recupere el temps perdut. Diàleg, 
projecte, il·lusió i ambició per a fer el Vinaròs que tots sommiem.   
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OPINIÓ de NN.GG:  Amb la força de les idees i la il·lusió 

 Quan s'aproximen unes eleccions municipals vitals per al futur del nostre poble les Noves 
Generacions del Partit Popular de Vinaròs sentim la necessitat de manifestar-nos i donar a conèixer 
a l'opinió pública les nostres consideracions respecte a una cita electoral que marcarà el futur del 
nostre poble. 

 Des d'un primer moment les Noves Generacions vam entendre que la política era alguna 
cosa diferent que una simple lluita per aconseguir el poder. En política no s'hi val tot. Creiem que 
són els ciutadans els que han de donar la seua confiança a les persones que s'ho mereixen. Creiem 
que en democràcia tots els partits poden dir, fer i pensar lliurement el que vulguen sense temor a ser 
criminalitzats, però desgraciadament a Vinaròs això no és possible. 

 El govern tripartit, unió dels tres partits que van perdre les eleccions, s'ha preocupat més en 
criminalitzar al Partit Popular que en resoldre els temes preocupants per a la ciutadania. És més 
fàcil per aquells que no tenen programa de govern insultar i desqualificar al Partit Popular que donar 
explicacions sobre les seus falses promeses i els seus enganys. 

 Ara s'obre una nova etapa a la política local. Juan Bautista Juan, candidat a l'Alcaldia pel 
Partit Popular, i la resta de gent que formaran la seua candidatura oferixen als vinarossencs les 
solucions als seus problemes. Amb treball, il·lusió, força, projecte i persones preparades per a iniciar 
la recuperació del temps perdut. 

 Ara, com ja va passar l'any 1995, cal tornar a posar en marxa a la nostra ciutat, cal 
començar de cap i de nou els projectes que durant quatre anys han estat paralitzats. Els vinarossencs 
no volen més portades de “El diariet” amb projectes que després no se complixen. Maquetes, 
dibuixos i promeses són el veritable tripartit de Vinaròs i, lamentablement, les realitats han estat les 
grans oblidades. Prou de paraules. Volem acció. 

 Les Noves Generacions no ens conformem amb el que tenim. Volém més. Més trens de 
rodalies. Més ajudes per als universitaris. Més protecció del medi ambient. Més activitats per als 
jóvens. Més cultura. Més oci. Més Vinaròs. 

 Juan Bautista Juan és la persona ideal per encapçalar eixe projecte renovador, il·lusionant i 
proper al ciutadà. Entenem la política de forma diferent al tripartit perquè som diferents a ells. No 
només escoltem a les persones sinó que els solucionem els problemes que ens plantegen.  

 D'ara endavant queden menys de quatre mesos per a decidir, menys de quatre mesos per a 
que els vinarossencs tornen a recuperar la seua il·lusió en un futur que volem que siga de colors i no 
en blanc i negre. Javier Balada, Jordi Romeu i Ramon Adell són polítics del passat, en blanc i negre, 
amb receptes del passat que no solucionen els problemes actuals. Juan Bautista Juan és el present, la 
força que Vinaròs necessita per afrontar els reptes del segle XXI.  

 Queden quatre mesos per a les eleccions. El canvi s'apropa. El discurs trist dels qui van 
perdre les eleccions al 2003 donarà pas a un govern popular que, encapçalat per Juan Bautista Juan, 
situarà Vinaròs al nivell que se mereix. 
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 El candidat a l’alcaldia de Vinaròs del PP, Juan Bautista Juan, i el regidor encarregat de 

temes d’esports, Gregorio González, van presentar fa pocs dies la proposta de Ciutat Esportiva 

que el Partit Popular pensa desenrotllar en la finca coneguda com a “Carrer Major” i que va ser 

adquirida en la segona legislatura de govern popular. 

 La ineficàcia del tripartit en matèria esportiva queda clara després de quatre anys on les 

noves instal·lacions brillen per la seua absència. 

 Només la pista d’atletisme, gestionada per el PP, ha estat inaugurada. Una nova mostra 

de la incompetència del tripartit que ens governa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Pistes de tennis 

2.- Camps de futbol 7 

3.- Pistes de padel 

4.- Pavelló cobert 

5.- Centre de tecnificació esportiva 

6.- Moduls d’accés i  vestuaris 

7.- Piscina coberta de 25 x 12,5 metres 

8.- Camp de futbol de 95 x 61 metres 
9.- Camp de futbol de 95 x 61 metres 

10.- Piscina oberta 

Més de 500 places d’aparcament 
 

La proposta de ciutat esportiva del Partit 
Popular posa nerviosos als membres del tripartit 
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El passat 16 de gener el president del Partit Popular a la 
Comunitat Valenciana va estar a Vinaròs per a recolzar la 
candidatura de Juan Bautista Juan a l’alcaldia de Vinaròs.  

Durant un passeig pels carrers del centre de la nostra ciutat 
Juan Bautista Juan i Francesc Camps van rebre el suport de 
desenes de vinarossencs demostrant una vegada més que el canvi a 
la nostra ciutat està a menys de 4 mesos. 

En una trobada amb els militants a la nostra seu local, 
Francesc Camps va animar als vinarossencs a donar la confiança al 
Partit Popular per tal que Vinaròs se pose en marxa de nou. 

 
 

FRANCESC CAMPS 

I 

JUAN BTA. JUAN 

 

GARANTIA PER A 

VINARÒS 

 

GARANTIA DE 

PROGRÉS 

 

FUTUR 
 
 
 

Francesc Camps amb el candidat del PP a Vinaròs, 
Juan Bautista Juan 
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Después del atentado criminal de ETA en Barajas, hemos podido 
comprobar cómo el Gobierno de Zapatero, al igual que Ibarretxe y el PNV 
de Imaz, pretende, a pesar de todo, a pesar de que hoy nos dolemos por el 
asesinato de dos trabajadores que habían venido de Ecuador en busca de 
una vida mejor para ellos y sus familias, mantenerse en el error de la 
negociación con los terroristas. 
 
Y también ha quedado patente que la banda del hacha y la serpiente, los 
criminales que amenazan, extorsionan, secuestran y asesinan en nombre 
del pueblo vasco, ni quieren la “paz” ni van a deponer las armas y 
renunciar a imponer sus objetivos por la fuerza, como nos han intentado 
hacer creer durante todo este mal llamado “proceso de paz”, sino que 
pretenden seguir con sus crímenes y su chantaje y ejerciendo presión sobre 
la sociedad democrática, con el agravante de que ahora están 
reorganizados, rearmados y crecidos por todo el terreno que se les ha 
cedido.  

 
Y visto lo visto hasta ahora, nosotros lo decimos claro: el proceso del Gobierno con ETA no está “roto” ni 
“liquidado”, como dijo el señor Rubalcaba. No nos lo creemos. El proceso está sencillamente sumergido. 
Zapatero está ganando tiempo, esperando que pase la indignación y la conmoción de los ciudadanos por el 
brutal atentado de la T-4 para reflotar una negociación con los terroristas que el Gobierno inexplicablemente 
no da por cerrada definitivamente. No hay más que ver con qué cautela unos, los socialistas, y con qué 
virulencia otros, los nacionalistas, han acogido la reciente decisión de la Audiencia Nacional de mantener la 
prisión para De Juana Chaos, una decisión que, por el contrario, supone un alivio y una satisfacción para 
quienes creemos que el Estado de Derecho no puede someterse al chantaje de los terroristas y sobre todo una 
satisfacción para los familiares de los veinticinco asesinados por este criminal. 
 
Zapatero no ha clarificado su política contra ETA y deja, en cambio, cada vez más claro que su propósito es 
el de la negociación y el diálogo con ETA. El Gobierno no rectifica, no asume el error tremendo de haber 
resucitado a una ETA y a sus apoyos, que se encontraban debilitados al máximo hace sólo tres años por la 
acción decidida del Estado de Derecho. 
 
Hemos pasado de un falso proceso de paz a una falsa unidad de los demócratas que propone el Gobierno, y 
que, en realidad, no consiste más que en asumir la tesis nacionalista del final dialogado y pactado con ETA. 
La unidad democrática de la que ahora hablan ya existía y es la que ha roto el señor Zapatero, porque era el 
Pacto por las Libertades, el “papelito” según De la Vega, un acuerdo contra el terrorismo que estaba por 
encima de siglas y en el que cabían todos los demócratas y que busca la derrota definitiva de los terroristas. 
 
Zapatero e Ibarretxe, el señor López y el señor Imaz, comparten ahora la postura indecente de conceder valor 
político a quien no lo tiene, a una Batasuna que sigue sin cumplir con lo básico, con lo mínimo, que es 
condenar el terrorismo. 
 
Nosotros desde el PP vamos a seguir denunciando esta política del Gobierno de Zapatero, del PNV de Imaz 
y del Gobierno de Ibarretxe, que se basa en el diálogo y el pacto con ETA, en lugar de en su derrota. Y 
vamos a seguir reclamando el regreso del Gobierno a la única política que, por encima de siglas y de 
partidos, ha dado resultados objetivos en la lucha contra el terrorismo y en el avance de la democracia y la 
libertad en el País Vasco y en el conjunto de España. 
 

 Maria San Gil. Presidenta del PP del Pais Vasco 
 

La firma de María San Gil: Un proceso con ETA sumergido, no roto 
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          PROJECTE 2007    MAQUETA 2003 

Esta maqueta del projecte del port és basicament la mateixa que l’actual 
proposta que ha sortit licitada per 10 milions d’euros en un projecte 
estrella de la Generalitat a la nostra ciutat. 

La maqueta se va presentar en un entoldat al mes de març de 2.003 i a 
tot el món li va agradar i li va semblar bé. 

I ara se dóna conte la plataforma  "enfonsem el port" que el projecte no 
els agrada? 

 

 
 

 850 dies sense els llibres 
gratuits. 

 
Promeses que mai se 

complixen 
 

Ineficàcia 

Remodelació del port? SÍ 
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Un mes després continuem igual: 
Promeses, paraules i més 
promeses.  
Ja no ens creiem al nostre 
Alcalde, ens ha enganyat massa 
vegades.  
El servici ferroviari continua 
donant pena i ara damunt vol 
carregar la responsabilitat a la 
Generalitat. 

El tripartit no ha demostrat capacitat de reacció. Quan tot el 
món li demana actuacions ràpides només saben culpar al 
PP. Vinaròs no se mereix este govern. 

 
 

 
 
 

 
 

El tripartit oblida als més jóvens de Vinaròs  
 

El Casal Jove continua sent un fracàs i la regidora de 
Joventut continua sense dialogar. 

 
Fins a 3 propostes han estat presentades per NN.GG i cap 

ha estat escoltada 
 

RENFE: El problema continua 

- Assesorament per a jóvens 
emprenedors. 

- Assesorament sobre salut 
sexual. 

- Pla de xoc contra el fracàs 
escolar. 

- Tallers “Mou el cos” 
- Tallers “Mou la ment” 
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     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. 

 

NOVES GENERACIONS DEL PARTIT POPULAR DE VINARÒS AIRE FRESC       Nº  18         PAG. 8 

 
 

Esta noticia apareixia fa uns dies a la 
premsa local (povet.com):  

“El primer edil vinarossenc 
també ha mantingut aquesta 
setmana una  entrevista amb 
el Sotsdirector del Gabinet 
de la Direcció General de  
Policia i Guàrdia Civil, 
Telesforo Rubio, a qui li va 
traslladar un  informe sobre 
les necessitats de la 
Comissaria de Policia que ha 
de construir-se a Vinaròs” 

 
I estos són alguns dels titulars de premsa que existixen sobre tal 

personatge: 
 
20 de gener de 2004: Telesforo Rubio preparó su comparecencia en la 

comisión del 11-M en la sede del PSOE de Ferraz. 
 
10 de juliol de 2006: Marlaska apartó a Telesforo Rubio de la 

investigación sobre ETA porque tardó tres días en avisarle del chivatazo. 
 
10 de setembre de 2006:  Telesforo Rubio redujo a la mitad los infiltrados 

en Francia contra ETA 
 
I amb este personatge, per no dir alguna cosa més greu, 

se reuníx Balada? 
I després Balada dóna lliçons de moral?? 

Javier Balada i Telesforo Rubio 


