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No volem un port a qualsevol preu    Maria Dolores Miralles 
 

En el passat plenari es va presentar una moció on es demanava un 
augment  de les inversions portuàries de manteniment i una millora 
de les instal·lacions. 
 
Des de el PVI estem d’acord en una part d’aquesta, perquè en el pas 
del temps la situació del port de Vinaròs ha anat empitjorant, els 
governs ens han ningunejat, ens tenen en l’oblit, només hi ha que 
donar un passejada per vore el seu abandonament. Cal recordar que 
en segles passats el nostre port va ser el baluard de la nostra 
prosperitat econòmica, un dels més importants de la Mediterrània, 
per aquest motiu els vaixelles d’altres indrets, quan entraven al port, 
estaven obligats  a hissar la bandera de nostre districte marítim. 
 
Des de fa molt temps les úniques inversions que s’han fet són: 
 
La primera és d’iniciativa privada, ha estat un particular el que ha 
desenvolupat una zona tècnica que no n’hi cap al Mediterrani, que ha 
impulsat la industria naval, i permetrà que aquesta continue 
endavant durant molts anys. És a dia d’avui dels pocs sectors 
productius que genera riquesa i ocupació a Vinaròs. 
 
La segona va ser la del Castor que va anticipar 20 anys de cànon a 
la Generalitat, i els va permetre poder abordar la reforma del moll de 
ponent, però només a mitges ja que avui continua inacabada. 
 
La tercera l’Ajuntament de Vinaròs, que ha invertit els diners dels 
vinarossencs en casa d’un altre (Ports), perquè ha pagat 
l’enderrocament de les casetes dels mariners (36000€) i  també 
esta interessat en remodelar l’antiga Cooperativa. Un local de 90 
anys, que el “Plà d’Usos del Port” enderrocava i ara gràcies a la 

generositat d’aquest equip de govern, volen invertir més de 800.000 
€ per convertir-lo en un “Centre d’Inspiració Turística”. 
 
Tenim que tindre clar els projectes que es van parlar amb Ports ja fa 
anys. Contemplava la integració de la Plaça 1º de Maig amb el 
Port, tenim clar com la volem?  El PVI  si que té clar que no volem la 
integració tal com s’ha fet en Benicarló, col·locant barreres davant 
la seua visual. 
 
Què passa en la Cofradia de pescadors? Segons el pla d’usos es té 
que traslladar al Moll de Ponent. Actualment davant la davallada del 
sector pesquer ho troben inviable, no podran fer front al pagament 
del cànon ni a les despeses del trasllat. Estan molt preocupats i se’ls 
obligués seria la punyalada per rematar-los. 
 
Des del el PVI, sí que volem les inversions que ens pertoquen però 
no a partir d’una simple moció, estètica que ningú atendrà. Es un 
tema molt seriós. Al carro del port ens de pujar tots a una, però d’un 
altra manera molt més efectiva. 
 
Demanem que es promogué una reunió amb Ports, per preguntar-li, 
Com?, Quines? I de quines maneres seran fetes aquestes 
inversions?..., perquè  el port no és d’un partit, és cosa de tots, per 
això demanem que les inversions siguen consensuades amb la 
Generalitat, a vore si aquesta vegada les coses se poden fer de un 
altra forma sense tindre que recórrer altra vegada a cap plataforma 
per tal de tornar a salvar el nostre port. 
 
Per concloure, sí que ens pareixen bé les millores, volem les 
inversions però no a qualsevol preu. 
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