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Adéu passeig, adéu 
 
Mª Dolores Miralles  
 
Des del nostre partit lamentem profundament I’arbitrària decisió presa per I’alcalde, i els seus 
regidors del PP, de reconvertir el passeig en via de circulació de transit rodat, eliminant així tota 
possibilitat que el passeig sigui un espai totalment per als vianants. 
 
No ens serveixen les excuses que la circulació serà exclusivament per als vehicles autoritzats; 
per que qui impedirà a qualsevol vehicle que circuli pels carrers Sant Sebastià, Animes o Sant 
Pasqual? 
 
Pensem que amb aquesta decisió, presa nomes per fer callar les queixes d'alguns veïns del 
passeig i del carrer Sant Pasqual, es perjudica a totes les persones que gaudeixen del nou 
passeig. 
 
No tenim cap dubte, des del nostre partit, que la intenció real d'aquesta mesura es contrarestar I 
l’èxit del nou passeig, i intentar així degradar-lo per tornar-lo a convertir en una zona en que 
conflueixin cotxes i peatons; amb aquesta mesura es perd tota la qualitat de vida i categoria que 
aquest nou passeig li ha donat a Vinaros. 
 
Estem convençuts que aquestes no seran les úniques actuacions que es faran en aquest passeig 
i es procurarà per part dels actuals responsables municipals d'anar degradant el passeig per 
minimitzar la gran obra feta. 
 
Tampoc sabem la resposta del Ministeri de Medi Ambient, que va finançar aquesta obra 
condicionant-la al seu ús per als vianants, esperem que no s'ho prengui a mal. 
 
Ara, suposem que pintaran passos zebres, posaran tot tipus de senyals i fins i tot baranes, tot el 
que faci falta per protegir als cotxes dels perillosos vianants. 
 
Creiem que la rotonda enmig del passeig era I'última, però veiem que són capaços d'això i molt 
mes. 
 
Nomes esperem que algú dins del PP pose una mica de seny i els lligui curt, perquè del contrari 
convertiran el nou passeig marítim (orgull de la nostra ciutat) en un empastre. 


