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Per primera vegada en la història, un morellà es presenta com a cap de llista a la 
província per a ser escollit diputat al Congrés. Aquest fet, que per a Morella és 
històric, ens ha de fer pensar en la importància que això té per a la pròpia ciutat, 
ja que apropa la ciutat als centres de decisió.  I, si a més a més, es tracta de 
la figura de l’alcalde de la ciutat, encara augmenta la dimensió de l’oportunitat, 
donat que en molts de casos es donarà a conèixer com l’alcalde de Morella.

Qualsevol que siga el lloc i el partit pel qual es presenta, sempre és bo que les 
persones de la teua població estiguen representades a les diferents institucions. 
Quant més prop s’estiga del lloc on s’han de prendre les decisions més es podrà 
influir perquè aquestes siguen positives per als interessos de la teua localitat.

La presència de Ximo Puig al parlament espanyol ha de ser positva 
per a Morella. D’això podem donar constància, ja que l’alcalde de 
Morella ha combinat el seu treball a l’Ajuntament amb el que 
ha desenvolupat a altres administracions. Durant el mandat 
municipal, ha sigut diputat provincial a la Diputació de Castelló 
on va exercir de portaveu del grup socialista a la mateixa 
institució i diputat a les Corts Valencianes en tres legislatures, 
arribant a ser el Síndic (cap al parlament de l’oposició). I, 
només cal veure l’important avanç que ha tingut la ciutat, 
la qual cosa s’ha vist reflectit en els resultats obtinguts a les 
diferents eleccions municipals en les que ha optat a l’alcaldia.

El partit socialista de Morella es sent completament orgullós 
de presentar com a cap de llista per al Congrés al seu alcalde: 
Ximo Puig. Els membres del partit el tenim com a referent pel 
seu tarannà, la seua dedicació, tenacitat i capacitat de treball. 
És la persona idònia per a regir el destí de la nostra ciutat. Ara, 
ha donat un pas de gegant. Que l’alcalde de Morella siga el 
número u a la candidatura d’un partit per a tota la província, li 
dóna projecció a tota la població i es tracta d’un fet positiu per 
a la mateixa independentment del partit al que representa, ja que 
en la seua qualitat d’alcalde ens representa a tots els morellans.
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Alfredo Pérez Rubalcaba és el candidat que millor 
reflexa el treball, el progrés, l’esforç, el sacrifici i el 
compromís. Amb una llarga trajectòria política, el 
socialista és el candidat més preparat per a asumir 
el govern espanyol. 

Rubalcaba és una d’eixes persones que sempre 
ha triomfat, allí on ha estat. Però si hi ha que 
destacar distintes fites de la seua gestió, podem 
parlar de l’impuls a les beques en educació que 
van tenir un gran impacte social, a finals dels anys 
80 i principi del 90. Des del Ministeri d’Educació, va 
multiplicar per deu el pressupost en esta qüestió. 
Un revulsiu que va significar una gran aposta de 
futur. 

Si ens traslladem als últims governs, l’any 2006 
va assumir el Ministeri d’Interior amb tres objectius 
bàsics: la lluita front al terrorisme, reduïr el nombre 
d’accidents de trànsit i l’augment de la seguretat 
ciutadana. El seu intens treballs s’ha traduït en el 
cese de la violència de la banda terrorista ETA, 
la disminució de més de la meitat de morts en 
carretera i la creixent eficàcia pels Cosos i Forces 
de seguretat de l’Estat, afavorida per la inversió 
en quartes de quarters de la Guàrdia Civil i 
comissaries. 

A més, en la seua carrera política es pot destacar 
el seu paper en el congrés, tant com a portaveu del 
Grup Socialista com a diputat. Rubalcaba sempre 
ha sumat. Com, per exemple a l’any 2000, quan va 
impulsar, des de l’oposició, el pacte antiterrorista 
a l’any 2000. 

Doctor en Ciències Químiques, amant de 
l’esport, de la música o de la lectura, Alfredo Pérez 
Rubalcaba és el candidat més audaç i intel·ligent. 
Per això, Rubalcaba, sí.

LLISTA SENAT

1- Enrique Navarro

2- Antonia García  

       Valls

3- Jordi Romeu

LLISTA CONGRÉS 

1- Ximo Puig 

2- Susana Ros 

3- Pep Lluís Grau 

4- Iolanda Porcar

5- Ruth Sanz
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Ha acabat la legislatura i és 
hora de fer balanç d’allò que 
ha significat el segon govern 
de Zapatero per a Morella. Si 
observem el canvi de la ciutat 
en estos vuit anys, ens adonem 
de que el socialisme ha sigut 
sinónim d’inversió i progrés. En 
este període s’han licitat obres 
importants per al futur de la 
localitat, que han redundat 
en la creació d’ocupació, la 
conservació del patrimoni, la 
seguretat o la millora de les 
comunicacions. A més, s’han 
recolzat projectes importants de 
Morella amb crèdits ICO. 

• Parador de Turisme

Inversió: Ja s’han invertit uns 6 
milions d’euros i el Parador s’ha 
adjudicat per 11,1 milions

El govern de Zapatero ha estat 
el que ha fet que el Parador 
passe de ser un somni a una 
realitat, amb el començament 
de les obres. Està a punt de 
finalitzar el túnel d’accés i, en els 
propers mesos han d’iniciar-se 
els treballs arqueològics previs 
a la construcció del complexe 
hostaler.

• N-232

Inversió: Més de 12 milions 
d’euros en el tram de la Pobleta.

Els trams de la N-232 continuen 
avançant. El de la Pobleta ja s’ha 
finalitzat i, ara és reprendan les 
obres en el que va des d’ahí fins 
Ràfels. A més, s’han avançat els 
tràmits mediambientals del Port 
de Querol.

• A-68

El govern va decidir que 
l’A-68 passarà per Morella, 
qüestió de gran importància 
per al futur d’esta comarca. La 
infraestructura ja està avançant 
a Aragó. 

• Quarter de la Guàrdia Civil

Inversió: 1,5 milions d’euros

Una reivindicació històrica. 
El quarter ha de contribuir a 
la millora de la seguretat a la 
comarca i ha redundat en les 
millors condicions de treball dels 
professionals. 

• Rehabilitació del Castell

Inversió: 300.000 euros

Recentment ha finalitzat l’obra 
de consolidació de la zona que 
es va desprendre després de 
les pluges de l’any 2000

PSOE és sinònim de 
progrés a Morella
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• Cessió de la gestió del Castell 
a l’Ajuntament

Fabra va arrebatar el patrimoni 
als morellans, gràcies a la 
complicitat d’Aznar. El govern 
de Zapatero va fer justícia i el va 
retornar. Este pas ha sigut decisiu 
per conseguir el Premi Patrimoni 
2011, que atorguen les ciutats 
Patrimoni de la Humanitat

• Rehabilitació Torre Forcall i 
Font Vella

• Inversió: 330.000 euros

Les dues torres que pitjor estat 
de conservació presentaven, ja 
tenen una solució. La Torre del 
Forcall es va rehabilitar al 2009 
i, ara, el Ministeri de Foment ha 
aprovat la destinació de l’1% 
cultural per restaurar la de la 
Font Vella.

• Camins rurals

Inversió: Quasi 1 milió d’euros

En quatre anys, s’han rehabilitat 
30 quilòmetres, millorant accesos 
a innumerables explotacions 
i facilitant la comunicació pel 
nostre terme.

• Casa de la Cultura

Inversió: 70.000 euros.

En un mateix edifici s’ha 
concentrat gran part de l’oferta 
educativa. Club, Biblioteca i 
EPA, junts a unes instal·lacions 
adequades. 

• Pla E

Inversió: 1 milió d’euros

Un pla que va dinamitzar 
l’economia i l’ocupació en 
distintes obres, als anys 2009 i 
2010.

• Suport al Centre Lúdic, 
l’Escorxador i Espai Firal

A més, el govern ha ajudat 
a l’Ajuntament ha finançar 
projectes de futur a un interés 
baix. Així, han cristalitzat projectes 
com l’Escorxador, l’Espai Firal o 
el Centre Lúdic i Esportiu.

• Desenvolupament rural i 
reindustrialització. 

Mitjançant estes ajudes 
nombroses empreses de 
la ciutat s’han beneficiat. A 
més, mitjançant el Pla de 
Desenvolupament Rural s’ha 
aconseguit crear ocupació per 
joves titulats.

8% de desocupació. Totes 
estes inversions han contribuït a 
la generació d’ocupació. Morella 
té un 8% de taxa de desocupació, 
front al 25% de Castelló i la 
Comunitat Valenciana.
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Entrem en una etapa on hi ha que 
prioritzar les inversions. El Partit Popular ja 
està mostrant en els governs autonòmics 
el camí que vol seguir; retallar la sanitat i 
l’educació. Dues qüestions que el Partit 
Socialista considera bàsiques i que 
no tocarà si guanya les eleccions.

El cap de llista pel PSOE al congrés, Ximo 
Puig, opina que “en l’actual situació hi ha 
que saber prioritzar, hi ha governs que 
volen Masters de Golf o Fòrmula 1 i tancar 
habitacions d’hospitals o pagar en retràs als 
farmacèutics i hi ha partits com el PSOE,  que 
defensaran sempre l’estat del benestar”. 

El també alcalde de Morella pot ficar 
damunt de la taula l’esforç que realitza a 
Morella en estes matèries. Cal assenyalar 
que a la localitat el govern del partit socialista 
ha sigut capaç d’impulsar un Centre de Dia 
i l’està mantenint a pesar dels impagaments 
de la Generalitat i dels retrassos de 
l’administració autonòmica en l’aplicació de 
la Llei de la Dependéncia. I, en educació, les 
polítiques d’ajuda als llibres de text i l’escola 
infantil gratuïta, són exemples d’una acció 
de govern dirigida a l’ajuda a les famílies. 

Ximo Puig afirma que “els socialistes 
mai no podem anar en contra d’allò que 
vam conseguir i que ens definix com a 
partit, que és l’universalització de la sanitat 
i l’educació”. A més, conclou que “de la 
crisi s’ixirà prioritzant les inversions i el 
PSOE no anirà mai contra el seu ADN”. 

Sanitat i Educació, l’ADN del PSOE

“Els socialistes mai no podem 
anar en contra d’allò que vam 
conseguir i que ens definix com 
a partit, que és l’universalització 
de la sanitat i l’educació”

“El PSOE prohibirà el 
copago per llei, mentres 
que el PP considera que 
la sanitat  és un luxe”
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El Partit Popular ha triat  a Manuel Cervera per 
a encapçalar la llista al congrés per Castelló. Per 
si algú no el coneix, recordarem que en la seua 
etapa com a Conseller de Sanitat només va xafar 
una vegada la ciutat de Morella, per a realitzar 
un acte de partit. Una visita que serà recordada 
perquè va afirmar que Morella no necessita una 
SAMU, perquè ja té la de Vilafranca o Sant Mateu. 
Una actitut que demostra el seu desconeixement 
per les necessitats sanitàries que hi ha a esta 
zona. 

Front a eixe candidat, el Partit Socialista presenta 
al nostre alcalde. Ximo Puig ha demostrat en la 
seua trajectòria política que coneix a la perfecció 
la província i la Comunitat, així com les necessitats 
que hi ha a cadascun dels territoris. Entre les 
moltes característiques de l’alcalde,  podriem 
destacar la lluita pels interessos de la població 
a la que representa. A Ximo mai li ha importat 
el color polític de les administracions a l’hora de 
reclamar el que pertoca als morellans. 

La diferència del candidat
Coneixement, actitut, esforç, reivindicació, treball... 

En estos atributs hi ha una gran diferència entre els dos 
candidats que els electors han d’escollir a la província 
de Castelló. Unes qüestions en les que també hi ha 
una gran diferència entre Rajoy i Rubalcaba.

El 20-N tots tenim una cita 
amb les urnes i hem de decidir. 
Estem davant d’unes eleccions 
importantíssimes per tot allò que 
ens juguem. En època de crisi, hi 
ha que mirar molt bé on s’invertix i 
on es retalla. 

Votar Rubalcaba és apostar per 
l’Estat de Benestar i pel futur. 
Segons el candidat socialista, hi ha 
que invertir en educació, perquè 
és invertir en futur. Per Rajoy, és 
tot el contrari. Hi ha que retallar en 
sanitat i educació.

Enfront d’una trajectòria de 
transparència personal i política, 

de responsabilitat i grans èxits 
de Rubalcaba i els governs de 
Zapatero, el PP ens deixa un llast 
de despropòsits i de mentides. 
Sobren els exemples, perquè en 
esta ciutat sabem bé com a la dreta 
és esclava de les seues paraules. 
Els mitjans ens compten com 
les empreses organitzadores de 
grans esdeveniments han cobrat 
puntualment enfront de l’absència 
de liquidessa per a complir amb 
el pagament dels medicaments, 
per a obrir l’ampliació de l’Hospital 
de Vinarós, per a dotar a Morella 
d’una SAMU, per a complir amb les 
despesses corrents i millores dels 
centres docents, perquè les ajudes 

de la Llei de la Dependència, ja 
remeses de Madrid a València, 
arriben a qui les necessita, per a 
recolzar a les societats musicals 
i escoles de Música, al món de 
l’esport, a les polítiques d’igualtat, o 
al suport tan urgent com necessari 
del sector empresarial i turístic. 
Són molts els exemples, però el 
millor és la realitat, l’evidència de 
no poder ocultar la mala gestió de 
la Generalitat Valenciana.

Ara és moment de lluitar. Moment 
d’alçar-se i dir si volem tornar al 
passat o mirar al futur. La resposta 
la tens tu. Mirem tots junts al futur. 
Lluitem pel que volem!

Lluita pel que vols



Divendres 18 de novembre de 2011
22:30 Teatre Municipal de Morella

Acte cloenda campanya 
del PSOE provincial

ELS PRIMERS PER CASTELLÓ
Intervé el cap de llista del PSOE al congrés 

i alcalde de Morella, Ximo Puig


