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“Hem canviat la ciutat, però la
transformació ha de continuar”
L’agrupació local del PSPV-PSOE ha tornat a recolzar per unanimitat a Ximo Puig per l’alcaldia del
municipi. L’actual alcalde ha demostrat en sobra la seua gran capacitat per a dirigir el consistori
local durant els anys de mandat i ha contribuit a que Morella puga entrar al segle XXI en garanties
de futur. Ací, ens presenta un projecte que vol Més Morella.
Com afronta esta nova Pel que explica, l’ocupació és la prioritat. En
etapa per a Morella?
quina situació es troba
Sense dubtes, en for- Morella respecte a alça. En un moment de tres llocs?
dificultat com l’actual,
hem de sumar expe- El treball per a tots
riència i il·lusió per és una exigència. Cerconsolidar una societat tament, Morella té una
avançada en la que tots taxa de població atutinguen treball i benes- rada inferior al 10%,
tar, des d’un projecte mentres que la provínintegrador i sense ex- cia de Castelló s’aproxima al 30%. Tanmateix,
clusions.
això no ens dóna cap
Quines són les línies satisfacció perquè la
del nou projecte del situació econòmica és
Partit Socialista?
complicada. Sobre la
La prioritat és facilitar demagògia i tots tenim
en la mesura de les nos- que posar el millor de
tres possibilitats a que cadascú per a millorar
hi haja treball. Consoli- dia a dia i fer front a la
dar uns serveis públics dificultat.
de qualitat, reforçar la
identitat, a través de la
cultura i el patrimoni i
promoure l’ampliació
de la ciutat.
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“

Parlant d’ocupació,
són l’Escorxador i el
Parador els dos grans
projectes per a combatre la desocupació?

“

El turisme i la ramaderia són els nostres sectors bàsics, sobre els
que tenim que cimentar una economia en la
que la construcció i la
industria han de fer el
seu paper. No renunciem a res. El Parador ens
internacionalitzarà com
a destí turístic i crearà
100 llocs de treball directes i 100 indirectes
i l’Escorxador serà una
cadena de revitalització
de la industria agroalimentària.

En el documental realitzat per “Joves per
Morella” s’explica el
gran avanç de la ciutat
en els últims 20 anys.
Com veu aquesta qüestió?

Experiència i il·lusió per
consolidar una societat avançada
que tinga treball i benestar”

El treball
per a tots és
una exigéncia”

La ciutat l’hem canviat
entre tots. Però la transformació ha de continuar. En els darrers 20
anys s’ha donat la volta
a la situació. Per a nosaltres, primer són les
persones i per això hem
conseguit una educació
gratuïta i de qualitat de
0 a 16 anys, uns serveis
de la tercera edat en
residéncia i Centre de
Dia, un poliesportiu de
primera...

Nosaltres entenem l’Ajuntament com un motor de l’economia i aíxí hem fet projectes amb
convicció, com el Centre Lúdic, l’Escorxador, els
refugis de Pereroles, el Parc Solar... En qualsevol
cas, per a mi, el fet més rellevant és la confiança
dels morellans en la seua ciutat, a través de la
inversió i de l’esforç quotidià.
Reprenent els projectes, com valora el treball
de l’equip de govern en aquesta legislatura?
Este mandat hem mobilitzat accions per valor
de 40 milions d’euros. És una inversió extraordinària que ha afectat al patrimoni, la renovació
urbana o la millora de serveis. Estem parlant d’un
compliment de més del 90% de les propostes
del programa electoral de l’any 2007, en allò que
depèn de l’Ajuntament. Ara, és necessari que la
Generalitat no frene el progrés de Morella. És intolerable que el Cardenal Ram, la Fàbrica Giner,
Morella la Vella o l’alberg de Vallivana, estiguen
tancats. Com també és incompressible que
s’ature la rehabilitació de l’edifici Colomer-Zurita
quan teniem la financiació.

el Palau del Governador, apostar per la formació
i educació amb l’Escola Municipal d’Idiomes,
millorar els serveis del Centre de Dia, vivendes
de protecció oficial... L’ important és tindre un
projecte i dur-lo a terme independentment de
la cojuntura. Nosaltres sí que tenim un projecte
que vol més progrés i més benestar.

“Hem mobilitzat 40
milions i complit el
90% del programa”

I quins projectes formaran part d’este nou programa electoral?
Presentem un programa electoral elaborat en
més de 160 propostes diverses que passen per
potenciar els nostres sectors econòmics. Però
hem de millorar més l’eficiència en el funcionament. Com a propostes concretes,
tenim el Parador, la sala de desfer
de l’Escorxador, el nou polígon,
el començament del centre
universitari i de congressos al
Colomer-Zurita, la progressiva
rehabilitació i posada en valor
del Castell, com hem fet en
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Perquè guanye Morella
Fa vint anys que els morellans van confiar
en els socialistes per ocupar les tasques de
govern i és innegable que Morella ha canviat
considerablement. Morella ha guanyat. Però
encara queda molta tasca per fer. Morella
continuarà guanyant amb més esforç, més
treball, més progrés, més futur, més dedicació,
més il·lusió... més Morella. Una ciutat que ha
passat de la decadència de finals dels anys 80
a mirar el futur amb optimisme. Una ciutat amb
història, però sobretot una ciutat amb molt de
futur.

Ara, apleguem a unes
noves eleccions municipals aquest 22 de maig.
Morella podrà escollir
a l’actual alcalde, Ximo
Puig, de reconegut valor polític, capacitat per
a governar per tots els
morellans i persona implicada en el progrés de
la localitat. Mentre que
l’altra opció és Guillermo
Sangüesa, portaveu del
PP que va substituir l’anterior candidat Francisco
Medina quan va renunciar a la seua regidoria.

telló i València (Fabra i
Camps) contra els interessos dels morellans en
qüestions claus com el
Cardenal Ram, l’escorxador, la Fàbrica de Giner,
l’edifici Colomer Zurita,
el Parador de Turisme...
un llarg etcètera il·lustrat
en els Plens municipals.
O en el fet de que durant
quasi un any els populars han faltat al respecte
no incloent el quart regidor que els van donar els
morellans en les últimes
eleccions.

Escorxador. El nou motor de
la indústria agroalimentària

Els darrers quatre anys
han estat complicats per
la crisi global que estem
vivint. L’Ajuntament de
Morella ha tingut que
lluitar per poder fer front
a la situació i, a pesar
de les dificultats, s’ha
complert el 90% del
programa electoral del
2007 demostrant un
grau de compromís de
l’equip de govern socia-
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lista amb els seus veïns.
Una legislatura on s’han
fet realitat grans projectes com l’escorxador, el
nou poliesportiu, l’espai
firal, l’inici de les obres
del Parador, adequació de camins rurals, el
Centre de Dia, renovació
urbana... moltes coses
fetes, però moltes coses
encara per fer.

Centre Lúdic i Esportiu. Una magnífica
instal·lació per a la pràctica de l’esport

Dos models totalment
diferents. El PSPV-PSOE
de Morella ha sustentat
un model de progrés i
benestar front un model
de passotisme i seguidisme del PP cap a Cas-

Cap compromís i cap
proposta per oferir al
seu poble com han demostrat els darrers anys.
Això sí, no ha faltat en el
discurs del PP la demagògia, la mentida i la ca-

lumnia. Front aquestes
armes dels populars, la
millor resposta és continuar treballant i noves
propostes per a Morella.
Com ha demostrat sempre Ximo Puig.

Actualment, Morella
és un referent per a moltes altres ciutats en temes tan importants com
el turisme i, a més, ha
sabut buscar les seves
oportunitats en sectors
innovadors.
Carrer Blasc d’Alagó. Seguim millorant
els carrers, seguim millorant la ciutat

Espai Firal. La infraestructura que mereix la Fira

Actualment, la política
no està massa ben vista,
dient que els polítics no
compleixen les promeses o que sols entren per
beneficiar-se individualment. No és el cas del
nostre alcalde i dels seus
equips de govern com
han anat demostrant.
En contra dels obstacles
que s’han ficat, des del
consistori s’han intentat
trobar solucions o alternatives sempre per al
benefici dels morellans.

Tot gràcies al projecte
que el PSPV va iniciar
quan va arribar a l’Ajuntament i que ha continuat fent fins ara. Un projecte socialdemòcrata,
progressista, integrador,
innovador i morellanista.
Un projecte fort, consolidat i coherent amb
els principis de solidaritat, igualtat i defensa
del benestar social i, al
mateix temps, capaç de
crear treball i riquesa per
als morellans. Tot per a
que guanye Morella i a
les seues mans està que
continuem guanyant.

Centre de Dia. Primer, les persones

Camí Xiva-Ortells. Una inversió
històrica en camins rurals
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Un
equip
per
a un
poble
Rhamsés
Ripollés.

Enginyer
tècnic
industrial

L

a joventut ha de fer
un pas al front. En
un context com l’actual,
en el que un de cada
dos joves de la Comunitat
està desocupat, hem de
reivindicar la nostra condició. Perquè la joventut
no està renyida amb la
preparació, capacitació o
experiència.
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Els problemes d’accés
a la vivenda també preocupen els joves. No ens
podem resignar i hem de
treballar per a construir
el futur dels morellans.
Per això, ja està avançat
l’estudi de vivendes de
protecció oficial a l’Hostal Nou.
L’eficiència en la gestió
és una de les claus en
moments de crisi. Hem
demostrat que tenim
projecte i propostes que
canalitzen amb la persistència dels morellans.
Ara, hem de continuar reivindicant i treballant per
a aconseguir les infraestructures bàsiques per a
Morella.
Una de les tasques més
important d’un regidor és
escoltar els veïns. Servim
a la ciutat, Morella, i a la
seua gent.

Rafael
Pallarés.
Agricultor
i ramader

Des del compromís
amb el medi ambient i la
sostenibilitat, hem d’estar
atents als canvis i oberts
a noves oportunitats.
Potenciar el consens i
la col·laboració es tirar
endavant un gran projecte, es fer Morella.
Malú
Blasco.

M

orella és un territori viu, en el que
l’agricultura i la ramaderia han estat fonamentals
en el desenvolupament
de la nostra localitat.

Treballadora
hosteleria

Continuar millorant els
camins rurals, garantir
l’aigua, que Internet aplegue a tots o obrir noves
eguisc en esta canexpectatives com l’Escordidatura perquè enxador és fonamental per cara queden molts serveis
al futur de la ramaderia.

S

socials que millorar. Després de vuit anys, alguns
projectes municipals han
fructificat i han millorat la
vida dels morellans. Per
a nosaltres, el primer són
les persones.

déncia i som una ciutat
dinàmica i activa. El projecte socialista assegura
que Morella puga assolir
els objectius marcats i
poder aconseguir entre
tots la ciutat que volem.
Crec en aquest projecte
Però després d’este i amb el vostre recolzatemps, en sanitat hem ment farem que Morella
avançat molt a poc a poc. guanye.
Per açò, queden molts
projectes que dur a terme i, amb il·lusió, ganes i
Maria
esforç podrem continuar
Rallo.
fent una Morella millor.
Volem continuar amb
un model solidari i obert
a tots els ciutadans

Enginyera
en Monts

ho milloraran, proporcionant nous serveis als
morellans.
Un equip i un projecte
perquè guanye Morella.
Amb il·lusió, esforç i
treball farem una Morella
millor.
Amadeu
Bordàs.

Tècnic de
manteniment
d’aerogeneradors

Ernesto
Blanch.
Advocat.
Director
campanya
PSPV-PSOE
província
Castelló.
Integrant
llista PSPV a
Les Corts.

A

fronto aquesta etapa amb moltes ganes i il·lusió. Estic orgullosa de formar part d’un
equip que fins ara ha
portat progrés i ha forjat
un futur per a Morella.

El projecte que amb
ells començo impulsarà
orella és una refe- polítiques que contribuirència a seguir per ran a dinamitzar
moltes altres localitats i
volem que continuï sent
l’economia juntament
així. Amb treball i dedi- amb la creació de llocs
cació de segur que ho de treball.
aconseguirem. Una MoEste equip del que ara
rella en ple segle XXI que
formo
part ha apostat
no es pot quedar enrere
sempre
per la formació
de l’evolució tecnològica i
i
l’educació,
i ara afrondel tren del progrés. Entarem
nous
reptes que
rere hem deixat la deca-

M

É

s la primera vegada que formo part
d’una candidatura amb
possibilitats d’eixir escollit
regidor si es mantenen o
es superen els resultats
de fa quatre anys. Des
de la meua modesta posició, el que puc garantir
si formo part de l’ajuntament és molt de treball i
escoltar a les persones.
Som un grup de gent
que aposta pels seus
veïns, per la seua gent
i que es deixa de partidismes a l’hora de lluitar
pels interessos dels morellans. Amb constància
i responsabilitat de segur
que continuarem seguint
guanyant.

Palmira
Mestre.
Diplomada
en magisteri
d’educació
física

L

a cultura, l’educació
i l’esport són tres pilars fonamentals per als
morellans. En els propers
quatre anys continuarem
progressant en estes tres
matèries que han canviat
la ciutat. Volem més dinamització cultural, més
serveis educatius, més
qualitat en els mateixos i
més oferta esportiva.
Sempre vaig creure en
una Morella activa en
tots els sentits. Ho hem
aconseguit, però encara
hi ha coses que millorar.
Espere que ens ajudeu a
seguir amb este projecte
tan il·lusionant.

Mario
Albu.
Informàtic

7

U

n projecte sense Sandra
fronteres, obert a García.
tots els morellans. Perquè
morellà és aquell que ha Llicenciada en
nascut, vingut o que així administració
i direcció
es sent. Això és una ca- d’empreses
racterística que diferència a este equip respecte
a altres. Ací tots sumem,
per a crear una Morella
millor dia rere dia. Per
açò, m’unisc a un projecte que creu en tots els
ciutadans i que prioritza
e tingut molts repl’ocupació per damunt
tes durant els úlde totes les coses. Tots
tims
quatre
anys en la
junts, farem una Morella
regidoria
d’hisenda,
turismillor.
me i promoció econòmica. Una etapa en què he
treballat per a fer front a
Esperanza
la crisi, dinamitzar l’ecoAntolí.
nomia i continuar situant
Diplomada en
a Morella en el lloc turístic
empresarials
que es mereix. Uns anys
que sempre recordaré
per haver pogut formar
part d’un equip magnífic
que ha fet front a totes les
dificultats.

H

F

orme part d’esta
candidatura perquè
crec en el projecte de
progrés i benestar per a
tots els morellans. Este
partit ha canviat la ciutat
i no deixarà de treballar
per a garantir el futur de
la ciutat. Hem de continuar fent este camí ple de
reptes.

Encara queda molt treball per fer i, cadascú,
aportant el nostre granet
de sorra contribuirem a
ficar a Morella en eixe
lloc que es mereix. Perquè Morella encara mereix més.
Manuel Monfort
Empresari industrial

Rebeca Pérez

Llicenciada en història de l’art

Elena Domenech

Llicenciada en història
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MORELLA UN PROJECTE DE PROGRÉS
Corria l’any 1991 quan un grup de morellans aglutinats baix les sigles del PSPV-PSOE arribaven al
govern municipal. Darrere deixaven moltes hores
de treball a l’oposició per tal de confeccionar un
projecte per dur endavant i transformar una societat en crisi. Des d’aquell moment res ha tornat a
ser igual.
Els diferents equips de govern que han passat
per l’ajuntament han treballat de valent en tots els
àmbits de la vida pública. S’han millorat les possibilitats de treball a Morella, al camp millorant les
condicions de les explotacions, millors camins, millor accés a l’aigua quan hi ha sequera, arribada
de l’electricitat i telefonia; a la industria posant a
disposició dels empresaris sòl industrial de qualitat i bons preus, buscant ajudes als programes
europeus i facilitat totes les tramitacions; al sector
terciari amb la creació del Patronat Municipal de
Turisme i tota la tasca de promoció feta des del
seu si. S’ha intervingut al sector de l’habitatge per
afavorir la possibilitat de trobar casa a qui vulgue
viure a Morella. S’han millorat tots els serveis, distribució d’aigua potable, recollida de residus, neteja
d’aigües residuals, enllumenat públic, espais públics com places i carrers, jardins i zones verdes,
aparcaments públics, etc., etc.
Res serà mai com abans. L’esperit socialista és
que ningú mai es quede al marge i per això s’han fet
totes les polítiques socials: residència per a majors,
centre de dia, guarderia municipal gratuïta, biblioteca, escola permanent d’adults, universitat per a
majors, centre jove, centre lúdic i esportiu Jaume I,
casal jove, cultura i esport, en definitiva tot allò que
afecta a la vida quotidiana d’una persona.
I per acabar el més important, tot açò sense trencar la cohesió entre els morellans, els alcaldes i regidors socialistes ho han segut de tots els morellans i
les portes de l’ajuntament han estat, estan i estaran
obertes a tots i totes.

Josep Bordàs, Secretari
General PSPV-PSOE

RES MÉS FORT QUE EL FET
La legislatura 2007-2011 ha sigut en la que més
s’ha invertit a Morella. Una inversió que serà clau per
al desenvolupament futur de la ciutat i de la comarca,
en general. Molts són els projectes que han vist la llum
després d’anys de reivindicació i esforç. L’inici de les
obres del Parador, que han superat els entrebancs,
la culminació de la variant de la Pobleta o el quarter
de la Guàrdia Civil, són alguns dels grans projectes
que s’han materialitzat per l’aposta del Govern d’Espanya.
Però, a més, des de l’Ajuntament i des de les empreses públiques s’han impulsat un gran nombre de projectes. El resultat és increïble. Una gran inversió en infraestructures importants, instal·lacions, recuperació
de patrimoni, reurbanització, millora d’equipaments
anuals, estalvi energètic i aigua o desenvolupament
i medi ambient.
En conclusió, prop de 40 milions d’euros en quatre
anys que han servit per a construir el nostre present
i assentar el futur.

EL PSPV HA FET

EL PSPV COMPLIX
La darrera legislatura l’equip de govern socialista a l’Ajuntament de Morella ha complert quasi el
90% del seu programa electoral de les eleccions
municipals del 2007. Un clar exemple del grau de
compromís del amb els seus veïns.
Dins d’aquest elevat grau de compliment cal destacar que els grans projectes proposats des dels
socialistes morellans s’han executat en la seua integritat. Projectes de l’envergadura i interés social com
el Centre de Dia, el Centre Esportiu i Lúdic Jaume I o
el nou escorxador ‘Carns de Morella’. Tres projectes
fonamentals per a assegurar el futur econòmic i el
benestar social de Morella.
A més, el programa s’ha vist superat amb l’execució d’altres inversions que fa quatre anys eren inimaginables. Per exemple, la Casa de Cultura, la nova
entrada al Castell o l’Àrea de Recepció de Visitants
per a millorar l’excel·lència turística de Morella.
Respecte a les altres administracions, cal destacar
també l’elevat grau d’implicació del Govern d’Espanya amb el nostre municipi, amb un compliment
d’un 80% del que s’ha sol·licitat. Entre ells, els mencionats anteriorment, com el Parador, el Quarter o la
Variant la Pobleta.
Al contrari, senyalar el baix grau d’execució de les
demandes necessàries per a Morella que depenen
de la Generalitat Valenciana i la Diputació, administracions que només han complit el 15% de les
inversions previstes.

(*) Això és un xicotet resum de totes les actuacions executades a Morella en els últims 4 anys.
Per a consultar la taula sencera, ho pots fer en el web oficial www.pspvmorella.net
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Més
treball
El Partit Socialista
ha fet un gran esforç
en la lluita contra la
desocupació. Des de
l’Ajuntament de Morella, s’ha dinamitzat la
borsa de treball i s’ha
creat el grup treball
per a tots, on totes les
àrees municipals es
reunien mensualment
per tal d’impulsar noves accions laborals i
formatives.

221 contractacions,
60 cursets i una
taxa de desocupació
del 10%
El resultat és que
Morella té una taxa de
desocupació inferior al
10%, mentres que esta
xifra s’eleva al 21% al
conjunt de l’Estat i al
24% a la Comunitat
Valenciana. Gràcies a
la dinamització de la
borsa de treball, s’ha
intermediat en 221
contractacions i s’han
impulsat més de 60
cursos formatius, la
majoria gratuïts.
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Per cada insult, una proposta
La
precampanya
d’aquestes
eleccions
municipals s’ha caracteritzat per la diferéncia
de treball entre els dos
partits que opten a l’alcaldia de l’Ajuntament.
El PSPV-PSOE de Morella ha organitzat diversos actes per a debatre
en la ciutadania temes
d’importància per a la
localitat.
Com per exemple,
l’acte de la Llei de la Dependéncia, en la que es
va ficar de manifest les
terribles dificultats que
està ficant la Generalitat
per a valorar als que soliciten l’ajuda. Per això,
l’Ajuntament de Morella
està avançant eixos diners perquè tots puguen

conseguir una assistèn- bles de la comarca, que
cia profesionalitzada des passarà a la història per
del minut zero.
la intervenció del president de la Diputació de
Un altre exemple és Castelló, Carlos Fabra,
l’acte de sanitat, en el en la que barrejava “les
que es va debatre sobre
gaviotes” i “els capullos
el model actual i es va
socialistes”.
reivindicar la SAMU o un
Centre Integrat.
Durant esta precampanya,
alguns també
A més, s’han produït
han
optat
per fer pintareunions amb distints
des
a
la
localitat,
faltant
sectors de la població,
el
respecte
de
l’alcalde
per a elaborar el programa electoral, cubrint les o reivindicant símbols
principals demandes de feixistes.
cadascú. També s’han En definitiva, com bé
fet presentacions oberva dir l’alcalde de Moretes al públic o s’ha informat de l’actualitat diària lla, Ximo Puig, a l’acte de
presentació de la candial web del partit.
datura del PSPV, “per
Per contra, l’esforç del cada insult que ens dePP s’ha centrat en única diquen, nosaltres farem
presentació dels alcalda- una proposta”.

Joves per Morella
La plataforma “Joves
per Morella” ha nascut
aquesta precampanya
per a recolzar a la candidatura progressista de
Morella. Es tracta d’un
grup de joves que creuen
que el futur govern de
Morella ha de continuar
amb les mateixes bases
que en l’actualitat; millorar el progrés i el benestar.
Molts d’estos joves són
aliens al partit polític,
però consideren que en
els últims 20 anys la ciutat ha avançat i han crescut les expectatives de
futur, especialment per
a este sector. Per això,
han realitzat un documental en què mostren
els principals avanços
de la ciutat en esta etapa.
A banda de la pel·lícula,
aquest col·lectiu donarà
suport a la campanya i
organitzarà la festa jove
del proper 20 de maig.

Document de Morella
La pel·lícula “Document de Morella. La ciutat del segle XXI” fa un
recorregut per les principals polítiques socials
impulsades des del govern socialista, així com
de projectes que han
assentat el model actual
de la ciutat. A través de
distintes persones de la
localitat, una documentalista veu l’evolució de
Morella des de distints
punts de vista independents i desinteresats.
L’evolució és palpable en tots els sectors
d’edat. Des dels xiquets
i l’escola infantil gratuïta,
als joves en el Casal, els
distints sectors amb inversions que han canviat
la ciutat (com el Polígon,
l’Escorxador o el Parador)
o la gent gran, amb la potenciació de l’universitat,
els advantatges del Carnet d’Or o el Centre de
Dia.

Per què votar PSOE?
No cal ni dir que els que desitgen la davallada
socialista, moltes vegades aquells que s’emparen
en els anònims per manifestar les seues idees
dubtosament democràtiques, adduiran obscures
raons per convèncer la ciutadania de no votar
PSOE.
Al costat de difamacions, insults i desqualificacions, el projecte socialista per al nostre poble i
el nostre país està pensat per a les persones. El
poble de Morella ha demostrat reiteradament al
llarg dels anys que no vol enfrontaments estèrils
que no fan més que crear malestar entre la ciutadania. Morella vol realitats palpables i avanços,
progrés en definitiva. És per això que des del
PSOE al govern municipal no s’ha entrat mai al
drap d’aquells que han buscat en la confrontació
el seu cavall de batalla i ens hem dedicat a treballar, per a la qual cosa ens han votat els morellans
i morellanes.
Enrere queden aquells que dien que Morella no
tindria mai un polígon industrial, uns pisos al Tint,
un escorxador, un quarter de la Guàrdia Civil, un
nou poliesportiu, ensenyament gratuït, un centre
de dia, un parador... I ho dien perquè no s’han
cregut mai Morella ni creuen en el nostre poble.
Per tot això és perquè el dia 22 s’ha de seguir votant PSOE. I perquè creem en Morella i
en el seu progrés com a ciutat del Segle XXI. Per
tot això i per tot el que encara volem fer que és
molt.
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Dissabte 14 de maig
20:00h al Teatre Municipal de Morella

Acte central de campanya
Amb la participació dels candidats
Francesc Colomer Secretari General del PSPV de Castelló
Joan Lerma ex-president de la Generalitat Valenciana
Ximo Puig Alcalde de Morella.

Diumenge 15 de maig
Marxa a peu a la Fàbrica Giner.

Eixida a les 11:00 h des de l’Hotel Cardenal Ram

