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Morella en positiu

EL PODER D’UN VOT
Aquest diumenge és
22-M. Dia d’eleccions.
La data que ha estat en
boca de tots des de ja fa
molt de temps. Des del
PP s’ha utilitzat aquest
dia com un plebiscit a
Zapatero. Una falta de
respecte a la importància que han de tenir els
comicis locals i autonòmics. Els governants que
eixiran d’aquestes eleccions seran els nostres
representants més propers, els que prendran
decisions
importants
per al nostre dia a dia.
Serà una nova festa de
la democràcia en la que
tots els ciutadans majors
de 18 anys tindran el poder d’un vot. Hi ha que
votar. És el nostre dret i
la nostra veu com a poble. Decidim qui volem
que ens represente. La
veu de la democràcia.
Una situació que ara és
normal, però que fa sols
34 anys no era possible
a Espanya.
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Només votant podrem
queixar-nos
després.
Exercir el dret a vot és
la legitimitat per mostrar disconformitat en
les decisions amb les
que no s’està d’acord.
Quedar-se a casa i no
votar és donar una victòria als que no creuen
en la democràcia, als
que aposten per la indiferència. L’abstenció
també és un vot, perquè es comptabilitza en
el recompte, però és el
vot més estèril perquè
no serveix per res. Una
persona es pot indignar,
protestar per com estan
les coses, reaccionar.
Però l’instrument on
millor podem expressar
aquests sentiments són
les urnes.
La política aquests dies
no està massa ben vista. S’argumenta que els
polítics no compleixen
les promeses o que sols
entren per beneficiar-

se individualment. Però Els darrers 15 dies no
la política és molt més ha faltat en el discurs
del PP la demagògia, la
que això.
mentida i la calumnia.
Aquestes
eleccions Els populars demanen
són molt importants. un canvi. Quin canvi?
Apleguen en un mo- Tornar a com estàvem
ment d’indiferència on fa 20 anys? La millor
més que mai hi ha que resposta front als atacs
defendre que la política del PP és continuar treserveix per a molt. Per a ballant i aportar noves
canviar una ciutat. Com propostes per a Morella.
en el cas de Morella Amb el seu vot els moque és un referent per a rellans i morellanes pomoltes altres ciutats. Tot dran escollir Ximo Puig
gràcies al projecte que o Guillermo Sangüesa.
el PSPV va iniciar quan Progrés i benestar front
va arribar a l’Ajuntament a passotisme i seguidisi que ha continuat fent me cap als ‘nuclis de
fins ara. Un projecte poder’ que diuen els
socialdemòcrata, pro- populars.
gressista, integrador, innovador i morellanista. L’elecció està a les
Un projecte fort, conso- seues mans, però per
lidat i coherent amb els damunt de tot, hi ha
principis de solidaritat, que participar en el joc
igualtat i defensa del be- democràtic. Hi ha que
nestar social i, al mateix anar a votar. Demostrem
temps, capaç de crear el poder que té un vot.
treball i riquesa per als
morellans.
Joves per Morella

Un projecte ample, obert
i autèntic per a Morella
El Partit Socialista va explicar el seu programa i la seua gestió en l’acte principal de la
campanya, a través de quatre eixos: Més treball, Més Benestar, Més Ciutat i Més Identitat
El Partit Socialista de
Morella va celebrar el
passat dissabte el seu
acte central de la campanya. Al teatre es va
explicar en què es basa
el seu projecte i es va fer
un repàs als principals
eixos del programa electoral. El candidat socialista a revalidar l’alcaldia,
Ximo Puig, va destacar
que el PSPV-PSOE “té
un projecte de ciutat
innovador, progressista,
morellanista en el que la
convivencia és un valor
central i que s’executa
independenment de la
conjuntura”. “La nostra
proposta – assenyalà
l’alcalde- va molt més
enllà del partit socialista, és patrimoni de la
immensa majoria dels
morellans”. L’ex-president de la Generalitat,
Joan Lerma, i membres
de l’executiva del PSPV
provincial, van voler recolzar als socialistes de
Morella amb la seua
presència. Els assistents van agrair a Joan
Lerma tot el que va fer
el seu govern per Morella com ara el Centre de

Salut, l’Escola, l’Escola
infantil o la Residència
de la gent gran entre
altres acccions definitives per al renaiximent
de la ciutat. A l’acte van
assistir més de 150 persones i es presentà el video electoral que es pot
vore en la web del pspv
de Morella.

“

Ximo Puig

Front al negativisme, volem un signe positiu
ben gran: Més Morella”
“La convivéncia és el més important que hem
conquistat en este projecte de progrés, de treball,
de benestar, en els últims anys”

“

Joan Lerma

“

Rhamsés Ripollés

“

Rafael Pallarés

“

Malú Blasco

“

María Rallo

“

Ernesto Blanch

L’interés del PP en Morella ve perquè és un
magnífic exemple de com es fan les coses i no
volen que continúe demostrant la capacitat que
té d’eixir endavant a pesar de les dificultats en
les que vos posen cada dia”

Hem complit el 90% del programa i hem
mobilitzat 40 milions d’euros”

Ernest Blanch, María
Rallo, Rafael Pallarés,
Malú Blasco i Rhamsés
Ripollés van desglossar
les principals propostes
del programa electoral.

Creem en el futur del camp, del turisme, de
la industria agroalimentària, de la construcció,
de tots els sectors fonamentals de la nostra economia”

La gent progresista i d’esquerres volem el
millor per a les persones”

L’educació no és un negoci com defén el PP,
és garantia de futur”

Després va prendre la
paraula Lerma i va tancar l’acte Ximo Puig.

El futur no està en les pedres, sinò en les
persones. El canvi, l’evolució i el progrés és dels
ciutadans”
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Una marxa contra l’absurd
Morella exigeix l’’apertura del hotels Cardenal Ram, la Fàbrica Giner i Morella la Vella
El Partit Socialista va organitzar una marxa a
peu des de l’Hotel Cardenal Ram a la Fàbrica
Giner, per tal de reivindicar que tornen a
donar treball i deixen d’estar abandonats. Allí,
es van visitar les instal·lacions esportives, el
complexe hostaler i el Mas del Collet, on s’havia
d’instalar la Escola d’Esports de Muntanya.

Eixida des del Cardenal Ram

Estat actual de la pista
multiesportiva

Els participants enceten la
pujada al Mas del Collet

Plaques de ferro a la zona
de dutxes del que debien
ser les Escoles Esportives

Grietes a l’edifici que
albergaría eixes instal·lacions
de muntanya

Una sala invadida
per albarcers

La Generalitat presidida per Joan Lerma
va adquirir, va rehabilitar la Fàbrica Giner i
va fer les instal·lacions per a albergar este
complexe cultural, turístic i esportiu.
16 anys després, està totalment
deixat a la seua sort.
Com volen governar Morella si gestionen aixina?
Per a qué volen governar si li treuen la
gestió a l’Ajuntament i ho abandonen?
Per qué han tancat els hotels i
han tancat Morella la Vella si obrirlos no costaría ni un sol euro?
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Una campanya en imatges

Perquè guanye Morella. Josep Bordàs
i Rhamsés Ripollés van presentar el
document que incorpora tota la gestió
des de l’Ajuntament.

Balanç de gestió. En quatre rodes
de premsa s’ha desglosat l’acció
de l’Ajuntament i les propostes del
programa.

Repartiment del Programa. Els candidats
han anat casa per casa repartint els
programes electorals, que aglutinen més
de 160 propostes.

Vídeo electoral. Per què Morella és el
centre del teu món? Pots consultar-lo
a la web www.pspvmorella.net

Reivindicació de Sanitat. Malú Blasco, Ximo
Puig i el diputat a Les Corts, Ignacio Subías,
van reivindicar una qüestió de justícia: el
Centre de Salut Integrat i la SAMU 24 h.

Diari de campanya. Des del primer dia
de campanya, Ximo Puig ha explicat
les seues impresions personals a
través del seu diari a la web.

Colomer-Zurita. El PSPV ha tancat la
campanya amb un acte al Colomer-Zurita,
que és un símbol dels 4 eixos del programa:
+Treball, +Benestar, +Ciutat i +Identitat. El
Centre Cultural, Universitari i de Congressos
proposat generará llocs de treball, formació,
i recuperació d’un espai sentimental del
tots els morellans.

Festa Jove. Acabem la campanya
amb la festa organitzada per Joves x
Morella.
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Per cada insult, una proposta
Front a un balanç de gestió en dades i fets inqüestionables, cada quatre anys ens
trobem a un partit que intenta aconseguir el vot dels veïns amb la mentida. Estos són els
casos més greus en els que ha mentit el Partit Popular de Morella en esta campanya

CENTRE DE DIA

DEUTE

El PP diu que ha costejat el 75%
El PP alarma sobre la situació
del Centre de Dia i cada any abona econòmica de l’Ajuntament, des de
unes quantitats per al seu mante- l’absolut i preocupant desconeixeniment.
ment.
La veritat és que el Centre de Dia
L’Ajuntament de Morella ha fet
ha estat una iniciativa municipal i és
front
al deute de la Generalitat,
un dels pocs que hi han en funcionament en la Comunitat. Ha tingut que ascendix a més d‘1,3 milions
un cost d’uns 700.000 euros, dels d’euros i de l’empresa gestora dels
quals la Generalitat es va compro- parcs eòlics, que és de més de
metre a pagar només un 15%, però 400.000 euros. Front a esta asfixia
encara ni eixa quantitat ha abonat en la gestió, l’Ajuntament va fer un
en la seua totalitat. Els regidors del
PP han passat tant que no van as- Pla d’austeritat i eficiència que está
permitint complir amb els proveïsistir ni a la inauguració.
dors, ficant-se al dia en els pagaLa Generalitat i el Govern ments.
d’Espanya –d’acord amb la llei de
la Dependència- paguen una part
Pressupostàriament deben menys
dels 38 euros plaça dia i la resta la del que ens deuen.
paguen els usuaris.
El endeutament de l’Ajuntament
És com si el Partit Socialista
de Morella está per baix de la mitpresumira perquè el Govern paga
11.656.347,36 d’euros als pensio- jana de la Comunitat i molt per baix
nistes de Morella cada any. Estes d’altres ajuntaments del nostre taxifres són una obligació gràcies a many governants pel PP.
l’Estat de Benestar i el PSPV defenEl PSPV s’ha dedicat a fer propossa que este pilar és fonamental i
tes
en positiu i a incluir en el seu
intocable.
programa la defensa dels interessos
El PSPV ha centrat el discurs so- dels morellans i, per això, continuabre el Centre de Dia durant esta
campanya en l’ampliació dels ser- rem reclamant això que és nostre.
veis i la posada en funcionament de
la iniciativa capdavantera d’avançar
inmediatament l’ingrés de les persones que ho soliciten per superar
la burocracia insoportable de la Generalitat.
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Aconseguirem millorar la financiació congelant els impostos dels
morellans però recaptant d’aquelles
empreses que utilitzen els nostres
recursos naturals.

ATUR
El PP parla de Zapatero perquè
vol tapar el debat d’ara. Ara es vota
a Camps o a Alarte, al progresistes
de Morella o a la dreta de Morella. La
veritat es que és normal que vulguen
tapar a Camps i tapar la falta d’idees
de la dreta d’ací.
Les eleccions generals són l’any
que ve. I eixe debat també el tindrem
però enguany toca triar l’alcalde de
Morella.
L’atur ha sigut un dels grans temes
dels que ha parlat el PP. Doncs, a

Morella la taxa de desocupació és
inferior al 10%, mentres que la mitjana d’Espanya és del 20% i a Castelló
és més del 25%. Una desocupació
que seria molt inferior a Morella si la
Diputació i la Generalitat licitaren el
Cardenal Ram, la Fàbrica Giner i Morella la Vella. Una desocupació que
no existitiria sinó hagueren paralitzat
la construcció del Parador.
El PP ací és l’únic responsable del
paro.
El símbol de la vergonya és que el
PP ha preferit utilitzar el Ram per a
publicitar-se en l’espai de la carta.
I una qüestió més. Segons diu el
PP, l’alcalde de Morella és el culpable
de tindre menys del 10% d’atur. Per
eixa regla de tres, és Alberto Fabra
el culpable de tindre prop del 30%
d’atur a Castelló, una de les xifres més
elevades del país? Eixos són els seus
mérits per a ser el número 1 de la llista
autonómica?
Front a això, el PSPV continuarà
treballant perquè tots tinguen treball
i impulsarà noves polítiques actives.
Iniciatives en tots els sectors. Compromís entre els agents econòmics i
l’ajuntament com a motor.

Els obstacles mai ens
han frenat: volem Més
El PSPV-PSOE de Morella ha presentat el
programa electoral a més de 50 representants
de distints consells i associacions de la
localitat. Es tracta d’un acte innovador en
les campanyes del partit i en el que els
assistents van conéixer de primera mà les
noves propostes i van donar la seua opinió
sobre el funcionament actual de la ciutat.
El programa del PS- Turisme, que està adPV-PSOE recull més judicada a l’empresa
de 160 propostes rea- Sacyr, i la sala de
listes i optimistes, divi- despecejament
de
dides en quatre eixos: l’Escorxador que perMés Treball, Més Be- metrà transformar els
nestar, Més Ciutat i productes primaris en
Més Identitat.
acabats. A més, reclamarem que es liciten
En el primer punt, les els hotels Cardenal
prioritats són la cons- Ram i Fàbrica Giner.
trucció del Parador de

En l’àrea de benestar, el Partit Socialista
continuarà apostant
per les persones i per
les polítiques de recolzament a les famílies.
Així, reivindica de nou
la SAMU 24 hores i el
Centre de Salut Integrat
i en l’àrea d’educació,
la implantació de tres
cicles de formació profesional i l’Escola Municipal d’Idiomes.

rehabilitació del Colomer-Zurita o la creació
de vivendes de protecció oficial, són punts
fonamentals.
Per últim, a l’àrea
d’identitat destaca la
declaració del Sexenni
com a Festa d’Interés
Turístic Internacional i
Bé d’Interés Cultural. I
sempre la defensa dels
interesos dels morellans.

Pel què respecta a
la ciutat, es continuarà
amb el Pla Municipal
de Renovació Urbana
i s’actuarà per rehabilitar les muralles. La

Gràcies pel suport
El PSPV-PSOE de Morella vol agraïr a tots els que ens han recolzat en els distints actes
o col·laborat durant la campanya. En un temps en el que alguns volen desprestigiar la
política, veure el Teatre o la sala de Ciurana plens, ens dóna més ganes, més coratge i
més il·lusió per continuar en esta ambició de ciutat. Moltes gràcies a tots per donar-nos
la vostra força.
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Divendres 20 de maig
22:30h al DADÀ MUSEUM PUB

Festa jove fi de campanya
Amb la participació dels menbres de la
candidatura i del candidat a l’alcaldia Ximo Puig

Joves x Morella

