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Bla... bla... bla... 

En el plenari del mes de juny es va aprovar el pla Estratègic 
i de Màrqueting Turístic de Vinaròs, on se’ns invitava a tots 
els partits polítics que calia recolzar-lo perquè era una pla 
que sorgia com a resultat del diàleg i fruït del consens. Tot 
una mentida perquè se’ns va donar pocs dies abans del 
plenari, tàctica que ve sent habitual en el tripartit que a dia 
d’avui governa la nostra ciutat. 
 

Han passat més de set mesos i encara no s’ha creat el 
Consell de Turisme, on tenen que estar representats 
diferents agents econòmics, turístics i membres dels partits 
polítics de la nostra ciutat , on donen veu a les necessitats i 
inquietuds, i tracen la línia d’actuacions, per a que siga una 
fulla de ruta a llarg termini. Però malauradament, aquest pla 
encara no s’ha engegat, la qual cosa esta retardant que 
s’impulsen accions i estratègies mitjançant grups de treball 
que a dia d’avui encara no s’han creat. 
 

Una de les activitats econòmiques més importants de la 
nostra ciutat és sense dubte el turisme, per la qual cosa 
tenim l’obligació de millorar la qualitat que Vinaròs ofereix 
als que ens visiten. Actualment és dels pocs sectors que 
genera riquesa i ocupació. Per això, no vam entendre de 

cap de les maneres que es perguera aquest estiu la 
bandera blava de sender natural de Sol de Riu. Durant 
diverses legislatures, quan el PVI tenia responsabilitats de 
govern, regidors nostres es van batre a mort per tirar 
endavant aquesta àrea. Bona prova la tenim en la 
construcció del passeig de la costa Sud, conegut com el 
passeig del ”colesterol”, la posada en marxa de la 
senyalització de les nostres meravelloses cales, de les 
jornades gastronòmiques,….. i en aquesta legislatura, el 
regidor Sr. Domenech Fontanet, amb la col·laboració dels 
seus socis de govern, llançarà a perdre tot el treball realitzat 
fins ara. Cal recordar que és un dels membres de l’actual 
equip de govern, que té dedicació parcial, 14 pagues anuals 
i un horari confeccionat a la seua mida. 
 

Varem ser durament criticats per els redactor del projecte, 
propietari de la empresa Singular&Plural, perquè no vam 
recolzar el pla estratègic de turisme, se’ns va acusar de poc 
nivell intel·lectual, que confoníem la nostra funció pública 
amb les tertúlies de bar... també que la nostra argumentació 
no tenia cap solidesa tècnica ni documentada; inclús que no 
sabien llegir. Però el temps ens ha donat la raó pese a qui 
pese, perquè encara el pla no s’ha engegat. Doncs anem 
bé. 


