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Continúen els incomplients 
 
Opinió: Maria San Gil. Pta del PP al 
País Basc 

Juan Bautista Juan, Alcalde 
 
El rellotge avança imparable i cada vegada més ràpid cap a la data del  27 de maig, un dia que per a Vinaròs 
ha de significar “tornar a la vida” després de quatre anys on el poble ha estat “mig mort” per culpa d'uns  
governants que després de perdre les eleccions no van tenir altra  possibilitat que formar un tripartit sense 
projecte comú per tal d'arribar al poder i evitar un tercer govern popular com era el desig dels vinarossencs, 
democràticament expressat a les urnes. 
 
Des de Noves Generacions del Partit Popular de Vinaròs fem una crida als  jóvens de la nostra ciutat per a que 
s'afegixquen al projecte de futur que lidera Juan Bautista Juan. Ara és hora d'actuar, de fets, de realitats. No 
volem més promeses ni més maquetes. Les Noves Generacions demanem actuacions, realitats i solucions als 
problemes. 
 
Vinaròs necessita un Alcalde com Juan Bautista Juan, la província de Castelló necessita un president com 
Carlos Fabra i la nostra Comunitat necessita de nou l'empenta d'un president com Francesc Camps. 
 
A Vinaròs, Castelló i València fan falta governs forts, amb idees clares, que no tinguen les mans lligades per 
pactes ocults i interessos vinguts de fora. Cal determinació i cal que a partir del 27 de maig els nostres governs 
siguen fiables al mateix temps que resolutius. 
 
El tripartit local ha estat incapaç de complir les seues promeses. Els jóvens hem estat els grans oblidats de la 
legislatura. Ni “llibres gratis”, ni més carril-bici, ni un casal jove que funcione, ni més trens de rodalies per 
anar a la universitat, ni ajudes econòmiques per a paliar les despeses de transport universitari, res de res. 
 
Ara és el moment del canvi. Ara és el moment de la il·lusió, del treball i de les solucions. Els jóvens de 
Vinaròs volen tornar a confiar en els polítics i la millor forma de fer-ho és confiar en Juan Bautista Juan i en el 
Partit Popular. 
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OPINIÓ de NN.GG:                   Projecte, il·lusió i treball 
A les Noves Generacions mai ens ha agradat la crispació, l'insult i les desqualificacions. A les 
Noves Generacions sempre ens ha agradat parlar de futur, de projectes i d'idees per als jóvens 
del nostre poble. Però hi ha certes ocasions on alguna veu interior et diu que ja n'hi ha prou, que 
cal alçar la veu i dir prou. Hi ha vegades que per damunt de les diferents idees i de les diverses 
formes d'entendre el futur del nostre poble està la dignitat i això és precisament el que ha perdut el 
govern central alliberant a l'assassí Ignacio de Juana Chaos i permetent-li tornar a casa després 
del xantatge dels últims mesos. 
 
Les Noves Generacions, els companys de Miguel Angel Blanco, no podem acceptar que el govern 
d'Espanya accepte el xantatge de qui ha assassinat a 25 persones i mai se n'ha penedit. El dijous 
1 de març serà ja per sempre el dia en que el govern socialista va cedir als assassins, els va 
atorgar la seua primera victòria en més de 30 anys. 
 
A Miguel Angel Blanco el van assassinar en una anguniosa, llarga i calorosa tarde de juliol perquè 
un govern del Partit Popular no va cedir a les pretensions dels assassins com De Juana Chaos. I 
és molt trist que ara un altre govern cedisca a les pretensions dels assassins. 
 
Estos són els veritables NOUS TEMPS que pregona el PSOE per a les eleccions municipals i 
autonòmiques. Són els temps de la rendició, de la vergonya i de la infàmia enfront els terroristes. 
Són els temps de la rendició i de la humiliació a les víctimes. Són els nous temps d'aire putrefacte 
tenyit de rendició de la nostra nació. 
 
Així no anem bé. Això no pot ser. Espanya, la Comunitat Valenciana i Vinaròs no mereixen tindre 
uns governs socialistes allunyats de la societat i més pendents de les demandes dels assassins 
que de solucionar problemes de la societat. 
 
Les Noves Generacions no ens anem a callar ni un sol cop. Les Noves Generacions direm prou 
cada vegada que el PSOE s'allunye de les víctimes d'ETA i se situe al costat dels assassins. Les 
Noves Generacions de Vinaròs remourem les consciències dels ciutadans tantes vegades com 
face falta per denunciar l'actitud d'un govern rancorós i inconscient. 
 
L'alliberament de Ignacio de Juana Chaos és el moment més trist de la democràcia espanyola. 
Cada vegada que ETA ha assassinat a una persona la Nació s'enfortia gràcies a la unió dels dos 
principals partits i la complicitat de tota la societat. Avui, després del trencament per part socialista 
del Pacte per les Llibertats i contra el Terrorisme, després dels dos morts a l'atemptat del 30 de 
desembre, després de que un assassí hagi estat posat en llibertat per Zapatero, els terroristes 
estan més prop de la seua victòria.  
 
Allò que havien tingut molt clar Adolfo Suarez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González i José 
Maria Aznar ho ha trencat Zapatero. A ETA ni aigua. A ETA se la derrota i se la humilia. Les 
Noves Generacions de Vinaròs no volem la pau a qualsevol preu. La pau sense llibertat no és una 
veritable pau. Les Noves Generacions de Vinaròs demanem la derrota d'ETA, demanem que els 
assassins complixquen les seues condemnes de forma íntegra, que no tornen a vore el sol fins 
que hagin purgat tots els seus assassinats. 1000 vides trencades. 1000 famílies destruïdes. 1000 
cops a la democràcia espanyola no mereixen l'actitud d'un govern que ha perdut el cap i el seny. 
 
Les Noves Generacions no ens rendirem davant d'ETA. No volem que ETA, gràcies a pactes amb 
el govern central, ens perdone la vida. Ara, com sempre, les Noves Generacions estem al costat 
de les víctimes del terrorisme demanant MEMÒRIA, DIGNITAT I JUSTÍCIA. 
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Després de molts anys TVE, la televisió 
pública de tots els espanyols, torna a censurar 
una entrevista que ja estava gravada. 
 
El passat dimecres 21 de febrer TVE no 
emetia l'entrevista que Jesús Quintero, El loco 
de la Colina, havia gravat amb José Maria 
García. 
 
Prou censura¡¡ 
 
32 anys després de la mort de Franco el 
PSOE ens obliga a tornar a cridar: 
LLIBERTAT D'EXPRESSIO¡¡ DEMOCRÀCIA¡¡ 
 

 
 

 
 
 
El PSOE i els seus aliats nacionalistes i 

comunistes de tot tipus van sortir al carrer 

quan un vaixell s’enfonsava davant les 

costes gallegues per culpa d'unes onades 

de més de 15 metres. El Prestige va ser 

l'excusa per acorralar al Partit Popular i 

culpar-lo de tots els mals possibles. 

 

El vaixell Sierra Nava encallava davant les 

costes d'Algecires i provocava el mateix 

“chapapote”. On estan els manifestants de 

“NUNCA MAIS”?? Eren vertaders 

ecologistes o només volien fer fora al Partit 

Popular del Govern?? 

Pinzellades dels 3 anys de ZP 

 

 

PSOE =  CENSURA I MALA GESTIÓ 
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De nou la falta de previsió del govern de ZP va provocar l'alarma 
social a la costa gallega. 
 

Zapatero mira a una 
altra banda per tal de no 
vore el problema. El 
segon “Prestige” de 
Zapatero en poc més 
d'un mes demostra la 
falta de capacitat de qui 
ens governa. 

 
 
 
 
 
 
 

IM 
PRE 
SEN 
TA 

BLE 
 

Segon prestige 

 

 

L’ASSASSÍ DE JUANA CHAOS JA ESTÀ  
“A CASA” GRÀCIES A ZP 
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El Partido Popular se presenta a las próximas elecciones con el respaldo de la buena gestión que nos avala y 

con el deseo de obtener de nuevo la confianza de los ciudadanos para poder seguir poniendo en marcha los múltiples 
proyectos que venimos desarrollando así como los nuevos que están por llegar. 

 
Si algo ha caracterizado a la gestión del President Camps a lo largo de estos casi cuatro años es su 

constante y sincera preocupación por las personas, por los ciudadanos, por sus problemas más cotidianos y, por que 
no, de más pronta y urgente resolución. 

 
A lo largo de esta legislatura, cuando hemos llevado a cabo algún proyecto, no importa de qué área estemos 

hablando, lo hemos hecho por y para nuestros ciudadanos. Así, cuando hemos construido nuevos colegios hemos ido 
más allá pensando en la educación integral de nuestros hijos, los ciudadanos del futuro. Si hemos ejecutado una 
nueva carretera, hemos buscado que sea no sólo una vía rápida de conexión, sino segura y necesaria. Con la puesta 
en marcha de nuevos centros de salud, nos hemos querido preocupar por el bienestar de todos nuestros ciudadanos. 
Por que, en definitiva, la política siempre debe hacerse por y para nuestros ciudadanos. 

 
Los populares estamos convencidos que somos el único partido con garantías suficientes de cumplir los 

compromisos que nos piden nuestros ciudadanos en materia de empleo, educación, seguridad ciudadana, salud y 
bienestar, cultura, infraestructuras, etc. porque somos los únicos a quienes realmente nos preocupa el día a día de 
nuestros vecinos. 

 
Estamos orgullosos y satisfechos de todo lo que hemos hecho a lo largo de esta legislatura y miramos al 

futuro con optimismo, ilusión, honradez y ganas de trabajar. Estamos llenos de ideas y nuevos proyectos y esto es 
precisamente lo que nos diferencia de otros a la hora de trabajar, de aquellos que solo tienen palabras vacías y nada 
que ofrecer. 

 
Se perfectamente que a los vecinos de Vinaròs no he de convencerles de nada. Las obras emprendidas en 

este municipio hablan por si solas. En este caso, una acción vale más que mil palabras o promesas. El proyecto del 
nuevo centro de salud, la ampliación del hospital comarcal con una inversión de más de 7 millones de euros, las 
mejoras en los centros de enseñanza que lo han necesitado, la actuación en el puerto con una inversión superior a 
los 10 millones de euros, el plan de excelencia turística, la conexión de la CV -11 con la N-238 o el nuevo centro de 
acogida de menores son solo algunas de las múltiples actuaciones que la Generalitat ha ejecutado en Vinaròs. En 
total, más de 32 millones de euros invertidos en mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta localidad que 
hablan por si solos. 

 
 

 

 

La firma de Víctor Campos, Vicepresident de la Generalitat:  
COMPREMETIDOS CON VINARÒS 
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Milagrosa Martínez, Consellera de turisme, va estar a Vinaròs a la seu del Partit Popular on va 
reunir-se amb empresaris del sector turístic i amb membre de la Comissió Organitzadora del 
Carnaval. Una reunió on la Consellera se va comprometre a fer avançar al màxim la declaració, 
ja aconseguida els passats dies, del Carnaval de Vinaròs com a Festa d'Interés Turístic 
Autonòmic, pas previ per a la declaració de Festa d'Interés Turístic Nacional.  

TROBADA DE JUAN BAUTISTA JUAN 
AMB JOVES VINAROSSENCS 

 

La consellera de TURISME va visitar Vinaròs 
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El passat mes de novembre el President de la Diputació, Carlos Fabra, se 
comprometia amb la Comissió Organitzadora del Carnaval a “aportar un euro més 
que els diners que aporte l'Ajuntament”. Doncs bé, a pesar de la incredulitat de 
l'Ajuntament, la Diputació i Carlos Fabra han complert de nou la seua paraula amb 
Vinaròs. 
 

180.000 euros ha estat l'aportació de la Diputació per al 25è aniversari  del 
Carnaval de Vinaròs. 
 

L'arribada de Carnestoltes i “l'enterro de la sardina” a càrrec de Xarxa Teatre ha 
estat patrocinat íntegrament per la Diputació Provincial, a més d’altres aportacions, 
a pesar dels intents del nostre Ajuntament per a “amagar” eixa ajuda 
importantíssima. 
 

Des de Noves Generacions demanem públicament que l'Alcalde de Vinaròs,  
Javier Balada, i el seu 1er. Tinent d'Alcalde, Jordi Romeu, aprofiten  una de les 
seues habituals i poc substancioses rodes de premsa i diguen a la ciutadania que 
se van equivocar quan van dubtar de l'ajuda de la Diputació al Carnaval de 
Vinaròs. 
 
 
 

 
 

LA DIPUTACIÓ COMPLIX LA SEUA PARAULA 
AMB EL CARNAVAL DE VINARÒS 
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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. 
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Llibres gratuïts: 
La promesa estrella del PSOE l'any 2.003 s'ha 
convertit en el seu major incompliment. 
 

Més trens de rodalies: 
Un dels objectius prioritaris de la Taula del Sénia és 
un dels seus principals i més notables fracassos. 
 

Ajudes als universitaris: 
Una ajuda necessària per a un col·lectiu marginat 
pel tripartit 
 

Ciutat esportiva: 
Una nova falsa promesa de Balada i Romeu 
 

Comisaria: 
Després de 3 anys no saben ni on van els terrenys  
 
 

VINARÒS NO POT PERDRE MÉS TEMPS 
 

És l’hora de... 

JUAN BAUTISTA JUAN 

El tripartit del fracàs 


