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Ens mantindrem fidels
per sempre més
al servei d’aquest
poble.
      Raimon
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El primer que volem fer en aquest llibret Žs 
saludar-vos i convidar-vos al seu debat per˜, 
deixeu-nos abans que us fem una petita 
introducci—: 

La idea va sorgir en demanar-nos alguns 
partits pol’tics que els diguŽssem les nostres 
propostes i punts de vista sobre alguns 
aspectes del poble. Per no deixar cap tema 
fora de les possibles reivindicacions vam fer 
un repˆs a la nostra base de dades formada 
per articles, cartes, instˆncies, 
propostes,etc... i en van sorgir un reguitzell 
que fins i tot ens va sorprendre a nosaltres. 

Una vegada que els vam tenir a la mˆ 
decidirem que aix˜ no ho podr’em restringir a 
uns pocs i que calia donar-ho a conèixer a 
tothom per a que els puga estudiar, debatre 
i, si estan dÕacord i ho creuen convenient, els 
puguen incloure en el seu programa electoral. 

No volem ser pretensiosos, ni pretenem 
marcar la pauta de ningœ;  no Žs cap llista 
imprescindible ni estan tots els temes que 
calen per portar el poble endavant. Repetim 
que s—n temes tractats i fets pœblics per 
nosaltres en el decurs del temps. Temes que, 
tot i apuntant alguna possible soluci— sabem 
que en un debat sempre Žs possible millorar-
la. 

Els hem agrupat en diferents apartats per 
donar-li una visi— un poc estructural. Aix’ 
toquem temes tan variats com sanitat, 
infraestructures, port i platja, varis,... 

Deixeu-nos senyalar-ne alguns de puntuals i 
els que tenim mŽs ganes de resoldre, sabem 
que s—n dif’cils de pair i que ni els que avui 
estan a la poltrona municipal ni els anteriors 
els han sabut donar-los soluci—, com per 
exemple el port i la platja. El port abandonat, 
mig mort i sense acabar. La platja sense 
protecci—, cal fer els espigons o al menys 
aportaci— dÕarena i, a mŽs a mŽs, quan plou 
les clavegueres que donen al passeig, cal 

pensar que una estˆ al bell mig de la platja 
vessen aigŸes negres, brutes i contaminades, 
Žs igual en hivern o estiu. 

Per un altra part aportem una idea sobre el 
Carnaval, ara que lÕacabem de passar, 
proposem convocar un congrŽs o simp˜sium 
per fer un estudi en profunditat, vore per on 
anem i on volem anar a parar.  

TambŽ us volem presentar un altra idea que 
tenim i que Žs fer un niu dÕassociacions, tipus 
parlament ciutadˆ, per vincular mŽs les 
associacions a la vida pol’tica. Tot per 
debatre, tot per millorar si de veritat es tenen 
ganes que tots ens sentim vinculats en 
millorar el poble.  

En resum i per concloure, cal dir que aquestes 
propostes estan fetes des dÕuna observaci— 
del poble amb lÕesperit cr’tic que ens 
caracteritza i que les fem pœbliques per que 
aquells que ens vulguen governar aposten de 
veritat per donar-li viabilitat. 

Cal dir que, com sempre, nosaltres seguirem 
amb la nostra dèria en treballar pel bŽ del 
poble, i de la mateixa manera que us oferim 
aquestes iniciatives, propostes o idees, 
tambŽ seguirem sent cr’tics, per˜ sempre 
oberts a la colálaboraci— amb aquells que 
governen a travŽs dÕuna PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA real i que desitgem sigue senya 
dÕidentitat del futur govern municipal de 
Vinar˜s.  

 

Vinar˜s, març de 2015 
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TEMES VARIS 
TEMA PROBLEMÀTICA PROPOSTA 

DESNONAMENTS 
Actualment en tenim poca informaci—, 
per˜ sabem que Žs un problemˆtica que 
tambŽ afecta a gent del poble. 

Potenciar  i colálaborar amb la PAH. 

DIPUTACIÓ 

La Diputaci— sÕha convertit en un niu de 
nepotisme, amb un paper de recaptador 
dÕimpostos i creant-ne dependència.  
A Vinar˜s cobra l'IBI. 

Recuperar la recaptaci— dÕimpostos per a 
Vinar˜s permetria recuperar capital que 
avui en dia no retorna al poble.  

LOCALS MUNICIPALS 
Manca dÕinstalálacions municipals per a 
totes les entitats que funcionen a Vinar˜s. 

Creiem que de locals nÕhi ha molts, per˜ cal 
una reordenaci— o recuperaci— dels que 
han estat cedits.  
Estudiar, per exemple, la cessi— del PROP, 
la ITV, la piscina, el colálegi del menor... 

JUDICIS PENDENTS DE 
L'AJUNTAMENT 

No sabem les causes obertes  que, avui 
per avui, tŽ l'Ajuntament, per˜ segur que 
en hi ha alguna en la que ens tocarˆ pagar. 

Cal revisar les sancions que poden vindre 
generades pel PGOU  i d'altres. 

MUNICIPALS 
Ha arribat a la ciutadania el mal ambient 
existent dins del cos de policia local. 

Diˆleg, diˆleg, diˆleg. Amb tots els 
funcionaris i amb els sindicats que els 
representen. 

OCUPACIÓ VIA 
PÚBLICA 

Ocupaci— descontrolada de la via pœblica 
per taules, cadires, para-sols, terrasses... 

Evidentment, controlar-ho 
exhaustivament. 

PAI’s Existència de PAIÕs sense desenvolupar. 
Prendre decisions sobre aquests PAIÕs. 
Adequar lÕIBI dÕaquests terrenys a la 
realitat. 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

Clarament el govern actual del Partit 
Popular no comparteix la visi— que 
nosaltres  tenim de la Participaci— 
Ciutadana: estar a peu de carrer, escoltar 
les reivindicacions de la gent i donar-los 
veu per expressar-les en els Plens.  
Per nosaltres Žs fonamental que aquestes 
associacions tinguen un local on poder 
reunir-se.  

Cal aplicar el reglament i millorar-lo.  Fer un 
viver d'associacions i dÕidees per 
permetre-les colálaborar en la gesti— del 
poble. 

SEGURETAT AL CAMP Casos de robatoris freqŸents. 
Diˆleg amb els afectats per intentar trobar 
solucions. 

SOTERRANYES 
Avui per avui, tenim un terrenys dels que 
no seÕn treu cap profit. 

Potenciar la ubicaci— de noves industries.  
Fer gestions pel corredor mediterrani. 
Aprofitar els pous d'aigua existents. 
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SANITAT I EDUCACIÓ 
TEMA PROBLEMÀTICA PROPOSTA 

AMBULATORI 

Metges de capçalera saturats, amb llistes 
dÕespera de diversos dies.  
Tot i que sÕhan fet reformes, el local Žs vell 
i obsolet. 

Per nombre dÕhabitants ens en correspon 
un altre. Amb lÕequipament i el personal 
necessari per a les demandes del poble. 

HOSPITAL 
Llistes d'espera llargu’ssimes. 
Hi ha encara instalálacions de la part nova 
que encara no sÕhan utilitzat. 

Gestionar-les de manera que s'obri 
l'ampliaci— i que es dote de personal 
suficient per atendre els pacients. 
Mereixem uns serveis sanitaris de 
primera, no de extraradis.  

SERVEIS SOCIALS 

Els Serveis Socials han de fer front als 
problemes que la situaci— actual ha 
generat: marginaci—, pobresa energètica, 
talls de llum i aigua, transeŸnts, fam’lies 
que no tenen accŽs a medicines, infants 
que passen fam... 

En la nostra opini—, els Serveis Socials fan 
el que poden amb els recursos que tenen, 
creiem per˜ que sempre sÕhan dÕinvertir 
mŽs esforços (materials, econ˜mics i 
personals) en aquelles persones 
vulnerables i en risc social. 

SOROLL 
Una vegada assumit per tothom com a 
problema, cal posar remei o un tractament 
paláliatiu. 

Controlar els espectacles pœblics i altres 
actuacions al carrer.  
Elaborar un mapa acœstic. 
Fer-ho complir. 
Promoure els comportament c’vics dels 
ciutadans. 

COL·LEGI JAUME I 
Hi haurˆ alumnes que hauran passat tota 
la seua escolaritat en barracons.  

Fer-ne un punt prioritari la construcci— del 
nou colálegi. 

CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL 

Han fora a MIGJORN, que ha format part del 
mateix des de fa molt de temps, de 
manera fosca. 

Reunir a les associacions que estiguem 
interessades i fer que participen 
activament en la vida i organitzaci— 
escolar.  
MŽs que nombrar un membre d'una d'elles, 
caldria nombrar un portaveu de totes. 

EDUCACIÓ 

Encara ara, les ajudes de beques en 
transport i llibres no arriben a totes 
aquelles fam’lies que realment ho 
necessiten. 

Agilitzar i simplificar el trˆmit de les 
beques.  
Afavorir i facilitar les beques de llibres i 
transport escolar per aquelles fam’lies 
mŽs necessitades. 

PAU (Prova d'Accés 
Universitat) 

Es fa a Castell— des de fa molts anys, amb 
la despesa i les molèsties que aix˜ suposa 
per als estudiants de Vinar˜s i dels pobles 
del Nord de la prov’ncia. 

Aconseguir que les proves dÕaccŽs es 
puguen realitzar a Vinar˜s o almenys, en 
la comarca. 

EXÀMENS DE 
CONDUIR 

Actualment es fan a Castell—. Descentralitzar els exˆmens i que tornen 
a Vinar˜s. 
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PLATJA, PASSEIG, PORT 
TEMA PROBLEMÀTICA PROPOSTA 

PLATJA 

Clara regressi— de la platja, augmentant el 
risc de desperfectes durant els temporals 
a la façana mar’tima. 
Ocupaci— descontrolada de la platja: para-
sols, hamaques, xiringuitos... 
 

Tornar a insistir al Ministeri i Costes sobre 
la urgència de lÕaportaci—  dÕarena i l a 
construcci— dÕespigons. 
Fer totes aquelles actuacions necessˆries 
per a fer complir les ordenances 
dÕocupaci— de la platja. 

PORT 

Abandonat, sense conservaci— É , mig 
mort. Falta una nova llotja. Falta dragar 
l'espai que diuen "nova zona pesquera i 
industrial" 

Fer valdre les possibilitats econ˜miques 
del port.  
Gestionar-ho millor, a vore si el podem fer-
lo comercial, de passatgers, etc. 

PASSEIG 

Amb una forta erosi— del terra, palmeres 
tallades, manteniment nul.  
All’ s'amunteguen nits i dies cadires i 
taules.  
Xiringuitos i festes que l'embruten. 

Manteniment adequat del passeig, en tots 
els aspectes, Žs un dels principals 
atractius tur’stics del poble. 
Fer complir les ordenances dÕocupaci— de 
via pœblica. 

COSTA, LITORAL 
En la zona Nord la carretera que voreja la 
costa Žs estreta , perillosa i en alguns 
llocs hi ha el risc de que s'afone.  

Elaborar un Pla integrar per a regular la 
circulaci— de vehicles i vianants.  
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URBANISME I MEDI AMBIENT 
TEMA PROBLEMÀTICA PROPOSTA 

HERBICIDES 
Herbicides en zona urbana. Tot i que 
senyalitzat, segueix sent un perill per als 
ciutadans. 

Buscar alternatives mŽs inn˜cues per 
controlar les males herbes.  

ZONES OBLIDADES  
Carrers Meseguer i Costa i Puig Roda (PAI 
del Cam’ Fondo) . Hi ha tanques per 
impedir el pas, per˜ estan abandonats.  

Donar una soluci— per aquesta zona del 
poble que presenta un estat deplorable i 
dÕabandonament. 

TERRES NEGRES 
Abocades sense control en la Partida 
Capsades 

Deixar clar la perillositat o no de 
lÕabocament dÕaquestes terres negres 
provinents del dragatge del port. 

CASES DE MÉS DE 50 
ANYS 

Hi ha moltes cases que es troben en 
aquesta situaci— i no hi ha constˆncia de la 
problemˆtica que tenen i de les revisions 
que sÕhan de fer.  

Ha de ser lÕAjuntament el primer 
interessat en fer complir la llei i buscar 
solucions i donar alternatives en aquelles 
que sofreixen danys. 

TRENS DE RODALIES 

Ja que ens falta accŽs a tants serveis que 
estan centralitzant en Castell— 
(Universitat, serveis sanitaris, exˆmens 
de conduir...), haur’em de poder disposar  
dÕun servei regular de rodalies que 
almenys ens facilite els desplaçaments.  

Reclamar un servei de rodalies amb horaris 
i freqŸència de trens dÕacord amb les 
necessitats de la poblaci—. 

PALMERES 

El morrut roig ha fet destrosses en la 
poblaci— de palmeres de tot el Pa’s 
Valenciˆ en part causades per la falta de 
prevenci—. 

Mirar de fer un estudi per protegir les 
palmeres que han quedat i mirar de buscar 
tambŽ tractament alternatius.  

NETEJA 

Resulta evident que el poble estˆ brut. Cal 
una reubicaci— dÕalguns contenidors per 
facilitar-ne lÕaccŽs.  
SÕha de fer una neteja dels embornals.  
Fer regularment una desratitzaci— i 
control de plagues (mosquits, 
panderoles...) 

Revisar la concessi— i adequar-la a les 
necessitats reals del poble. 

PGOU 
LÕactual estˆ fet el 2001: Žs obsolet, irreal 
i obeeix a les perspectives que generarien 
la bombolla immobiliˆria.  

Revisar-lo i adequar-lo a la realitat actual 
del poble. 
El volem raonable, participatiu i lliure 
d'interessos personalistes. 

RECICLATGES 

No sabem quin Žs el benefici que sÕobtŽ 
dels diferents reciclatges i com aquests 
reverteixen en la ciutadania. 
Abocador municipal no clausurat. 

Promocionar el reciclatge donant a 
conèixer els beneficis directes que reporta 
al poble. 
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DIJOUS 

Neteja del mercat del dijous, 
malbaratament de recursos per la falta de 
colálaboraci— dels venedors. 
Problemˆtica dels top-manta. 

No ser tant laxes amb el compliment de la 
neteja per part dels venedors del dijous 

CONVENT SANT 
FRANCESC 

Incertesa sobre com quedarˆ la plaça 
desprŽs de la remodelaci—. 

Clarificar les intencions sobre aquest espai 
i  buscar el consens en la soluci— al 
desastre del Convent de Sant Francesc. 

ENLLUMENAMENT 

ƒs indiscutible que el poble tŽ un problema 
amb lÕenllumenat: hi ha carrers realment 
foscos i que el manteniment continua sent 
deficient. Les zones costeres Nord i Sud 
han patit i pateixen grans deficiències 
lum’niques, amb els riscos que aix˜ 
suposa. 

Revisar la concessi— i exigir un servei mŽs 
eficient.   
Intentar recuperar els  serveis municipals 
de manteniment i  neteja. 

LA MERA 

No es pot deixar degradar un espai del 
poble perquè no Žs del gust de lÕactual 
govern local. La Mera Žs un exemple ben 
clar de deixadesa i falta dÕinterès: rajoles 
trencades, no es reposen amb altres 
rajoles sin— amb ciment, no es pinten ni 
els fanals, ni les papereres, ni els bancs... 

Ens agrade o no, La Mera avui en dia Žs 
com Žs i sÕha de mantenir en bon estat. 
Deixar-la degradar no Žs cap soluci—. 

ARBRES AL RIU 

Tal i com denunciarem en el seu dia, el 
arbres plantats al riu estan en zona 
inundable i aix˜ ha comportat una sanci— a 
lÕAjuntament per part de la Confederaci— 
Hidrogrˆfica del Xœquer. 

SÕhan de treure. Ja.  
Concertar amb la CHX, la neteja de la llera 
de rius i barrancs. 

CARRERS I CAMINS 
Pel terme tots hem de sofrir carreteres i 
camins plens de clots i carrilades per falta 
de manteniment. 

Insistim que recuperar els serveis 
municipals de manteniment i neteja 
donaria una soluci— a aquestes 
problemˆtiques.  
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ESPORTS I FESTES 
TEMA PROBLEMÀTICA PROPOSTA 

CARNAVAL 

Cal fer una reflexi— seriosa sobre la 
direcci— que ha pres el Carnaval amb 
tots els implicats: la COC, lÕAjuntament, 
les associacions ve•nals... 

Fer un simp˜sium on es posen damunt de la 
taula els temes a debatre referents al 
Carnaval  promovent la mˆxima participaci— 
de la ciutadania. 

ERMITA 
Festes de Sant Antoni i Sant Sebastiˆ. 
Foc a l'ermita.  
Antenes.  

Hem de mantenir les tradicions i ha de ser 
lÕAjuntament el primer interessat en 
promoure-les. 
Si les antenes s—n necessˆries, fer una 
reubicaci— per evitar la massificaci— i 
lÕimpacte visual. 

FESTES D'ESTIU 
Electrosplah, Beach Party...s—n 
necessˆries i aporten realment 
beneficis per al poble?  

Tindre en compte el ve•nat i la sobresaturaci— 
dÕactes que sofreixen al llarg de lÕany. 
Intentar evitar, en la mesura que es pugue, 
programar els actes promoguts per 
lÕAjuntament tots en la mateixa zona. 

PROMOCIÓ  de 
VINARÒS 

Desconeixement del benefici real  que 
ens suposa la promoci— de Vinar˜s, per 
exemple, en el camp de futbol del Vila-
real.  

Transparència i claredat. 

PISCINA COBERTA 

No sabem com estˆ el tema de la 
piscina. Les œltimes informacions 
apuntaven que hi havia intenci— de 
retornar-la a lÕAjuntament per que seÕn 
fes cˆrrec de la gesti—. 

Tornar a posar damunt de la taula la 
necessitat dÕuna piscina municipal adequada 
a les necessitats.  
Decidir què fer amb lÕactual. 

CIRCUIT ESPORTIU A 
L'ERMITA 

Projectat i venut com un dels objectius 
del PP  des de fa un parell de 
legislatures i mai fet. 

Ja que considerem que Žs una bona idea, 
posar el mitjans necessaris per posar-lo en 
marxa. 
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INFRAESTRUCTURES 
TEMA PROBLEMÀTICA PROPOSTA 

APARCAMENTS DE 
PAGAMENT 

Zona blava i taronja: s—n excessivament 
grans i no es tenen en compte als 
residents. 

Vore la concessi— de l'empresa que porta 
tot aquest tema per reconduir-ho.  
Tornar a la mitja hora gratu•ta en els 
aparcament soterranis.  

CAPITALITAT 

La manca dÕinfraestructures del poble Žs 
mŽs evident quan tenim en compte que 
Vinar˜s Žs la capital de comarca i cap de 
partit judicial. 

Vinar˜s ha de tenir les infraestructures 
corresponents a la seua importˆncia dins 
les comarques del Nord.  
Gesti— DNI  a Vinar˜s. 

CORRAL BATET 
Falta de coneixement del projecte que es 
pensa portar a terme desprŽs de la 
compra.  

Informar a la poblaci— quines s—n les 
intencions i  buscar una soluci— 
participativa i de consens. 

CORREDOR 
MEDITERRANI 

Tots hem escoltat moltes coses per˜ no hi 
ha cap concretada i clara. 

Fer les gestions que calgue per aconseguir 
que Vinar˜s (i si cal incloure Benicarl— i 
Pen’scola) siguen un punt important 
dintre d'aquest corredor 

ESTACIÓ 
D'AUTOBUSOS 

Promesa des de  fa molt de temps i encara 
avui en dia, estem sense projecte i sense 
res. 

Evidentment, serietat en complir les 
promeses electorals.  

CARRETERA N-340 
DÕaqu’ poc quedarˆ alliberada de trˆnsit 
nacional i es convertirˆ en una via urbana. 

Caldrˆ vore com la integrem dins la xarxa 
del poble i de les comunicacions amb els 
pobles ve•ns. 
Seria una possible alternativa per oferir 
una via per descongestionar el trˆnsit de 
la zona Nord i Sud. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

Per mŽs informaci—:  

www.facebook.com/avmigjorn.vinaros 
www.avmigjorn.org 

 

40 ANYS  
LLUITANT PEL POBLE! 

 


