
MÉS   MORELLA  

MÉS TREBALL, MÉS   PROGRÉS  

El treball i el progrés econòmic són les nostres prioritats per als pròxims quatre anys. Som conscients de 
que hem d’afrontar una situació econòmica delicada, però partim d’una millor posició gràcies al treball 
dut a terme en els últims anys. La taxa d’atur a Morella es situa per baix del 10%, quan la mitjana a la 
Comunitat Valenciana és del 24% i a la resta de l’Estat del 21%. Tot i això, hi ha que continuar fent l’esforç  
que siga necessari per a dur a terme projectes que generen oportunitats de treball i progrés als ciutadans.  
Les nostres propostes per a aconseguir-ho són:

Treball:   la gran prioritat  

- Parador de Turisme:  Seguirem  impulsant la seua construcció, com a gran aposta per l’ocupació i la  
internacionalització de la nostra ciutat com a destí turístic de qualitat. Una vegada en funcionament es  
crearan més de cent llocs de treball, entre directes i indirectes.

Durant la legislatura que ara acaba s’han donat passos decissius,  malgrat al boicot sistemàtic dut a terme 
per la Conselleria de Cultura, demostrant una actitud irresponsable i  contraria als interessos de molts  
morellans  que  en  aquestos  moments  en  lloc  d’estar  aturats  podrien  estar  treballant  en  la  seua  
construcció.

-  Exigirem a la Generalitat i a la Diputació la reobertura immediata de: La Fabrica Giner, El Cardenal Ram i 
Morella La Vella. Amb totes aquestes infraestructures en funcionament més del 25% dels aturats de la 
nostra ciutat podrien estar treballant.

- Seguirem impulsant el “Pla d’ocupació local” que tants bons fruits ha donat en aquesta legislatura, i que 
es composa de tres eixos: intermediació, formació i ajuts a empreses.

 -  Oficialitzarem  amb  el  SERVEF  un  “Servei  d’intermediació  laboral”,  per  a  connectar  empreses  i 
treballadors, que amplie i millore els serveis que fins ara s’han donat a través de la borsa de treball de  
l’Ajuntament. Durant els últims dos anys la borsa ha gestionat amb èxit 222 ofertes.

-  Seguirem propiciant les  activitats de formació no reglada i  ocupacional mitjançant la  realització de 
cursos  en  diversos  àmbits.  Ampliarem  l’oferta  i  farem  que  els  cursos  siguen  de  més  durada  i  més  
professionalitzats, afavorint el seu reconeixement.

- Ajuts a empreses:

Recolzarem iniciatives plantejades per part de les  organitzacions empresarials i sindicals, fomentant el 
diàleg i l’acord entre aquestes i totes les institucions.

Donarem  informació  i  facilitarem el  tràmits  necessaris  per  tal  de  crear  noves  empreses  i  suport  als  
autònoms. 



Crearem una web d’empreses de Morella de tots els sectors, per tal de que puguin donar-se a conèixer a 
través de la xarxa.

Gestió dels recursos públics:

La Generalitat Valenciana ha asfixiat la gestió dels Ajuntaments i dels seus proveïdors. Actualment ens 
deu als morellans més de 1.200.000 euros.

Front açò hem traçat un pla que permetrà pagar als proveïdors i asseure les bases de l’economia futura, 
estructurat en cinc eixos:

1) Pressupostos ajustats i austers, però mantenint les polítiques socials i congelant els impostos.

2) Reclamar el pagament als deutors de l’Ajuntament, fonamentalment la Generalitat i Renomar.

3) Venda d’actius creats per l’Ajuntament amb aquestos anys de bona gestió. 

4) Creació de nous impostos per a les empreses de fora que s’aprofiten dels nostres recursos.

5) Programa d’eficiència econòmica, mantenint l’activitat però reduint les despeses corrents.

Turisme i comerç: qualitat i diversificació.

Seguint les directrius del “Pla estratègic de turisme” i el “Pla d’acció comercial”:

- Posarem en marxa un “Centre de recepció de visitants”, per tal de potenciar tots els recursos i donar a 
conèixer totes les opcions que oferim com experiència turística.  Es renovarà tot l’espai d’entrada, els  
serveis públics de Sant Miquel, on s’ubicarà una parada d’autobús i un punt d’informació per potenciar el  
turisme de la natura. 

- Impulsarem la promoció de Morella com a ciutat de congressos, celebracions i turisme de famílies

- Convertirem la Torre de la Nevera en la “Torre dels Xiquets”, un espai on disposaran de jocs relacionats 
en la història de Morella.

-Promocionarem l’adhesió d’empreses al SICTED:  programa de qualitat en destí. Morella és el primer 
municipi de la Comunitat Valenciana que s’ha adherit.

- Promourem la qualitat dels nostres productes típics. Crearem una denominació d’origen del flaó. 

-  Diversificarem l’oferta d’activitats a través de rutes per la ciutat (visites guiades i/o audio-guies) i pel 
terme, posant en valor el nostre ric patrimoni històric, cultural, natural i paleontològic.

-  Promocionarem Morella  com un  espai  de comerç i  restauració mitjançant:  campanyes publicitàries, 
oferint  animació  pels  carrers  durant  els  caps  de  setmana,   potenciant  el  mercat  dels  diumenges  i  
promovent iniciatives com “Anem de tapes”.



Assolirem  l'adhesió  definitiva  a  la  xarxa  de  ciutats  “slow”  aixina  com  desenvoluparem  altres  accions 
comunes amb ciutats com ara la proposta de fusió de sensacions amb Benicàssim o el turisme social entre 
ciutats.

- Recolzarem l’oferta de turisme rural potenciant activitats com el senderisme i la BTT, per tal d’allargar el 
nombre de dies de pernoctació.

- Després de les importants inversions realitzades, potenciarem Pereroles com a parc municipal natural 
destinat a la realització d’activitats d’educació ambiental i la proposta d’oci, el Bosc de l’aventura.

Medi rural:   farem més  

- Continuarem treballant per aconseguir desenvolupar un sector agroalimentari potent,  mitjançant la 
construcció d’una sala de desfer en l’escorxador i la potenciació de la marca “Carns de Morella”.

-  Volem  garantir l’abastiment d’aigua per al sector primari  mitjançant la  construcció d’una bassa a la 
Torre Segura i d'un punt d'aigua fixe al Colomer per a l’abastiment de cubes.

- Continuarem millorant els camins rurals, després de l’èxit d’aquesta última legislatura amb una inversió 
històrica. 

-  Continuarem amb els ajuts per a condicionar camins privats i sol·licitant a la Diputació la gestió de la  
maquinaria de que disposa per aquesta tasca.

-  Propiciarem  la  creació  d’espais  de  col·laboració  entre  la  ramaderia  i  el  sector  turístic-comercial. 
Seguirem donant  suport  a  la Fira  de Morella,  amb noves propostes i  una infraestructura renovada a 
l’Espai Firal.

-  Potenciarem la  posada  en  valor  del  territori  i  la  rehabilitació  dels  masos combinant  els  elements 
tradicionals de la ramaderia i els nous usos com el turisme rural. Proposarem a la Generalitat un  pla de 
rehabilitació coordinat amb ajudes o incentius fiscals.  Continuarem donant suport al pla d’electrificació 
rural.

- Treballarem per a que Internet arribe en condicions als masos. 

-  Defensarem la importància de la ramaderia extensiva com a element de conservació del territori.  El 
ramader és el principal cuidador de la terra. S’han de  dur a terme les seves reivindicacions  envers a la 
presència de voltors i porcs senglars, degut a que suposen una amenaça per als ramats i els productes 
cultivats com la tòfona.

Sector industrial: visió de futur

- Millorarem la xarxa viaria i la senyalització del polígon industrial “Les Casetes”.

- Crearem les condicions adequades per a poder dur a terme la construcció del “Segon polígon industrial”. 
Encara que la situació econòmica actual fa que sigue un projecte difícil d’assolir a curt termini, hem de 
començar ja a treballar per a que el nou polígon sigue un realitat d’ací uns anys, amb l’objectiu de tindre  
sol industrial a disposició de les empreses que ho necessiten



Millora de les carreteres:

- Continuarem treballant i reivindicant al Govern Central  l’execució dels trams pendents de la N-232, a 
pesar de que l’escassesa de recursos públics farà que sigue més complicat a curt termini.  Malgrat això, no  
hem d’oblidar que s’han fet nombrosos avanços i també que s’ha aconseguit que el Ministeri de Foment 
hage aprovat finalment el traçat de l’autovia A-68, que tindrà a Morella com a referència en la seva eixida 
fins a la mar. 

- Seguirem treballant, com hem fet en els últims anys, per a que la Diputació, propietària del vial,  finalitze  
les obres de millora de la carretera de Morella – Xiva.

Noves tecnologies i societat de la informació:

-  Millorarem les pàgines web:  Morella.net (més serveis),  Morella  Turística (més promoció)  i  Cases de 
Morella (més agilitat).

-  Potenciarem l’accés  a  Internet  mitjançant  la  instal·lació  de  xarxes  amb  tecnologia  Wi-Fi,  oberta  al 
ciutadans i visitants en continguts públics i de promoció turística.

-  Seguirem  sent  pioners  en  el  foment  l’Administració  electrònica i  la rebaixa  de  les  càrregues 
administratives, mitjançant la implantació dels expedients telemàtics.

-Seguirem treballant amb iniciatives com “Ziudad”, per a facilitar la realització de propostes i el debat 
democràtic.

- Fomentarem la utilització de les xarxes socials.

- Crearem un arxiu municipal digital.

- TDT: Si aconseguim els recursos econòmics necessaris crearem un nou canal amb serveis i informació 
municipal. Continuarem ampliant l’oferta de canals.

Energies renovables:

- Seguirem fomentant les energies renovables: eòlica, solar i biomasa. Amb un doble objectiu: contribuir 
a  un  progrés  econòmic  sostenible  i  aprofitar  els  recursos  naturals  que  tenim per  a  treure  un  profit  
econòmic que es puga reinvertir en més treball i benestar. 



MÉS BENESTAR

Ara i sempre: les persones, primer. En temps de crisis es quan les polítiques socials son més importants,  
ningú te que quedar al marge. Morella necessita un sanitat de major qualitat i sobre tot més pròxima. Els  
nostres majors es mereixen la millor qualitat de vida i rebre totes les ajudes a les que tenen dret. Per a  
que els nostres joves tinguen la millor formació proposem augmentar i complementar els actuals serveis  
educatius així com ampliar la oferta per al seu oci. Volem continuar augmentant  l’estat de benestar que  
entre tots hem construït a Morella.

E  ducació: continuem avançant  

Formació  Professional:  Treballarem perquè  es  pugue  impartir  formació  professional  en  Morella  amb 
l'objectiu de completar l'educació reglada i oferir una eixida professional a joves i a persones en atur. Els 
mòduls que es sol·licitaran seran els que necessiten els sectors productius del nostre municipi:  turisme, 
agricultura, ramaderia i mòduls relacionats amb l'aplicació de la Llei de la Dependència.

Potenciarem la nova Formació Professional a Distància i l'obtenció de una titulació a professionals amb 
experiència però que no disposen de titul homologat.

Ampliarem l'horari de l'Escola Infantil (guarderia) per a una millor conciliació de la vida laboral i familiar. 
També continuarem amb la millora de les instal·lacions.

Un dels principals dèficits en educació es l'aprenentatge d'idiomes. Per a combatir-ho crearem una Escola 
Municipal  d'Idiomes que  permetrà  l'aprenentatge  i  perfeccionament  de  l'anglès,  francès,  alemany  o  
romanes, i la preparació per a l'obtenció de títols oficials. 

Exigirem a la Generalitat l'execució del projecte per a la solució definitiva dels problemes estructurals del  
Col·legi de Primària. Continuarem amb la tasca periòdica de manteniment i millores.

Sanitat  : la gran reivindicació  

SAMU 24 Hores:

Exigirem a la Generalitat Valenciana que Morella torne a comptar amb el servei de SAMU amb seu a  
Morella les 24 hores. Perquè l'atenció d'una urgència siga el més efectiva possible, s'ha de fer amb menys  
de 25 minuts, amb les actuals seus de la SAMU aquest termini es supera amb molt.

Sol·licitarem la conversió gradual del actual Centre de Salut de Morella en un Centre de Salut Integrat. Per 
això,  a  més  de  l'atenció  primària,  el  centre  ha  de  comptar  amb  una  unitat  de  radiologia,  consultes  
periòdiques de especialistes,  realització  d'anàlisi  i  altres proves diagnòstiques ràpides.  Tot açò, unit  a  
l'aplicació de les noves tecnologies permetria evitar desplaçaments i prestar un servei més àgil i eficient.



Dependè  ncia i serveis socials:  

Ajudarem als dependents que estiguen valorats però a la espera de la resolució per part de la Generalitat  
Valenciana. En aquest cas l'Ajuntament assumirà el cost del dependent en el centre de dia fins que arribe  
la resolució definitiva. 

Ampliarem els serveis que presta el Centre de Dia: 

- Taller de memòria per a la prevenció del Alhzeimer amb programació continuada durant tot l'any.

- Menú de menjar diari tant en el mateix centre com per emportar a domicili.

- Exercicis físics de manteniment, tractaments individualitzats i massatges terapèutics.

Crearem un nou espai per als Servicis Socials, adequant-ho i millorant l'accesibilitat.

Els nostres majors:

Seguirem impulsant el Carnet d'Or, amb tots els avantatges que atorga. 

Promocionarem la piscina climatitzada del “Centre Lúdic i Esportiu Jaume I” per al seu ús terapèutic i de 
rehabilitació.

Crearem a l'Alameda una zona per al joc de la petanca i les birles.

Dinamitzarem la biblioteca per a estendre el seu ús al màxim a la tercera edat. Es renovaran els ordinadors  
per a navegar per Internet i es fomentarà la lectura.

Atorgarem ajudes per a millorar l'accessibilitat dels habitatges de les persones majors.

Recolzarem i promocionarem la realització de Tallers d'Oci (en breu es realitzarà un taller de fotografia  
digital).

Seguirem en la  “Setmana de la  gent  gran”,  la  “Festa  de  la  gent  gran” i  el  “Gremi  de  la  gent  gran”.  
Continuarem amb el conveni del programa “Bodes d'or” i la realització d'activitats intergeneracionals.

Desenvoluparem el  Pla d'Accessibilitat  i  Eliminació de Barreres  Arquitectòniques millorant l'accés als 
monuments i  edificis  públics.  Instal·larem un ascensor en l'Ajuntament per a millorar  l'accés a nivells  
superiors. 

Gent Jove: el nostre futur

Millorarem el  Casal  Jove,  amb més serveis  i  activitats,  dotant-lo d'una sala d'ordinadors amb accés a  
Internet. 

Potenciarem un pla perquè els joves que finalitzen els estudis realitzen les pràctiques i el treball  fi de  
carrera a Morella, incentivant a les empreses a formar part del mateix.



Esport: diversió i salut

Millorarem els serveis del Centre Lúdic i Esportiu Jaume I mitjançant la implementació de nous cursos i  
activitats més especialitzades. 

Sol·licitarem la gestió municipal de les pistes esportives de la Fàbrica Giner per a recondicionar-les del  
manifest deteriorament que pateixen. A més s'ampliaran amb la construcció d'un frontó. 

Construirem pistes de padel junt al Centre Lúdic i Esportiu Jaume I.

Crearem el circuit de footing en l'Alameda.

Renovarem el sistema de depuració i millorarem la Piscina Municipal. 

Celebrarem, unes olimpíades comarcals del esport base (Morella 2013).

Més s  eguretat:  

Impulsarem la Junta de Seguretat Local amb la col·laboració de la Subdelegació de Govern. 

Farem millores tant en l'equipament com en les dependències municipals de la Policia Local per a donar  
un servei de major qualitat i atendre les necessitats de la ciutadania. 

Transport públic   per a millorar les comunicacions:  

Treballarem per a dotar a Morella de transport públic i eficient adequat a la realitat actual: 

- Sol·licitarem que la línia Morella-Castelló funcione tots els dies amb una millora dels horaris.

-  Demandarem  que  l'actual  línia  Saragossa-Alcanyís  siga  ampliada  a  Morella  i  Vinaròs,  constituint  la  
connexió mitjançant transport públic de Saragossa amb la costa passant per Morella. 

-  Sol·licitarem  la  connexió  mitjançant  transport  públic  de  Morella  amb  els  nuclis  turístics  i  de 
comunicacions com Peníscola, Benicàssim o l'Aldea.



MÉS CIUTAT

La transformació de la ciutat és un fet innegable, però no és menys cert que la tasca que queda per davant  
és llarga i apassionant. Es proposa ordenar el creixement per a que trobar un habitatge a Morella siga fàcil  
i la gent que vulga viure a Morella ho tingue més fàcil. I tot açò fent una ciutat amb serveis moderns i  
mantenint l’essència de la Morella patrimonial heretada dels segles passats.

Millora   del nostre patrimoni  

Buscarem recursos per a dur a terme la rehabilitació de l’edifici Colomer Zurita i dotar-lo de contingut 
com centre de desenvolupament cultural i econòmic de la ciutat. El projecte de l’ajuntament compta amb 
biblioteca, auditori, seu de la universitat,  saló de congressos, residència de professors i alumnes i seu  
d’associacions de Morella. Cal evitar a tota costa l’abandó que ha sofert a mans de la Generalitat.

Assegurarem la gestió del Castell per part dels morellans amb un conveni amb el Ministeri de Cultura per 
tal de garantir la gestió municipal. Continuarem amb noves actuacions al castell amb el desenvolupant el  
Pla Director. Una vegada posat en valor el Palau del Governador es continuarà ara l’ampliació expositiva a 
tota la zona de la plaça d’armes.

Seguirem amb les obres de  rehabilitació de les muralles amb actuacions a la Torre de la Font, Torre 
Redona. Buscar recursos econòmics per tal de poder rehabilitar el tram de murada entre la porta Ferrissa i  
la nevera, reparant un tros a punt de caure al costat de la Ferrissa, rehabilitant  interiorment i donant  ús a  
la Torre del Panto i posant en valor el vall de la muralla).

Promourem la rehabilitació, mitjançant l’acord amb els propietaris del patrimoni del terme com l’Església  
parroquial de Salvassòria, l’Ermita de Santa Llúcia o l’Ermita de la Puritat.

Organitz  ació del creixement de la ciutat  

Continuarem  amb  els  tràmits  administratius  del  Concert  previ  per  al  nou  PGOU que  permeta  un 
creixement ordenat sense interferir amb la trama patrimonial de Morella.

Crearem les condicions necessàries per que es puguen construir habitatges de protecció oficial. Començar 
amb una primera fase a l’Hostal Nou propiciant que més del 30% dels nous habitatges siguen de protecció 
oficial.

Promourem un mercat de la vivenda de lloguer a preus assequibles per a tots.

Millora   dels serveis urbans  

Construirem un nou aparcament per a vehicles a la zona de la Porta Forcall per facilitar l’aparcament a 
diferents parts de la ciutat.



Continuarem amb la  renovació urbana de carrers i costes amb la millora del paviment, canalitzacions i 
instal·lacions.

Fomentarem el canvi de l’enllumenat de vivendes que encara va a 125V mitjançant ajuts i acords amb 
empreses de subministrament. Això permetrà eliminar el cablejat del carrer i millorar l’estètica del poble.

Treballarem per millorar la cobertura dins el casc urbà, a Ortells i la Vega del Moll, per a que tinguen 3G,  
així  com a Xiva, on no arriba senyal de telefonia mòbil. A més a més ho farem donant participació al  
màxim de empreses possible, per facilitar la competència i la lliure elecció de companyia.

Farem arribar la senyal de guifinet a zones més allunyades del casc urbà per a que el màxim de persones  
puguen gaudir de serveis de xarxa i internet de baix cost. Crearem una part de xarxa per tal de posar a  
disposició de tots els usuaris els arxius relacionats amb Morella.

Renovarem els espais amb jocs infantils com la Plaça Colon i l’Alameda.

Ampliaciarem de  l’actual  cementeri ja  que  pràcticament  no  queda  espai  per  la  construcció  de  nous  
nínxols. Construcció immediata d’uns serveis públics.

Ampliarem i millorarem la senyalització del velatori mitjançant un conveni amb la Cofradia. 

Millorem diferents àrees del entorn de Morella: condicionament i neteja dels accessos a Morella per la 
Teuleria,  per  l’accés  des  de  la  N-232  al  Portal  de  Sant  Mateu  i  per  Santa  Llúcia.  Solar  de  l’antiga 
Cooperativa. Millorar els espais públics del polígon industrial.

Construirem una zona per a fer “barbacoes” en les proximitats de Morella

Construirem  una  zona  de  passeig  des  del  portal  de  Sant  Miquel  fins  la  zona  d’autocaravanes. 
Enlluernament de la mateixa.

Desenvolupament sostenible, medi ambient i aigua

Fomentarem  l’estalvi  energètic amb  la  renovació  de  l’enllumenat  públic  més  eficient  i  amb  menys 
contaminació lumínica. Pla d’eficiència municipal per estalvis de calefacció, llum, aigua i residus. 

Continuarem amb les campanyes d’estalvi d’aigua i foment del reciclatge. Posada en marxa el projecte 
“Morella residu zero”  fent èmfasi en la reducció de residus de la llei de les tres erres: Reduir-Reutilitzar-
Reciclar. 

Construcció de la planta de transferència de residus urbans, construcció de la planta de tractament de 
residus inerts i posada en marxa de l’ecoparc dintre del marc del Consorci de Residus Urbans de la Zona I.

Clausura i adequació de la zona de l’abocador d’inerts (Teuleria) quan es pose en funcionament la planta 
de tractament.

Des de l’Associació de Municipis Forestals de la Comunitat reivindicarem la gestió dels monts públics.

Potenciarem el  Consell  Municipal de Medi Ambient i del Territori.  Propiciarem la valoració del nostre  
terme i els seus diferents usos des del respecte i la convivència.



Més   Xiva  

Per millorar la qualitat de vida de la gent de Xiva exigirem l’adequació integral de la carretera de Xiva a 
Morella i del camí de Xiva a Ortells per facilitar l’accés a la població.

Seguirem insistint amb la Conselleria i les diferents operadores de telefonia per tal de dotar a Xiva de  
comunicació amb telèfon mòbil.

Farem els tràmits necessaris per facilitar l’ampliació urbana de Xiva.

Restauració del edifici del forn de Xiva.

Seguirem amb la renovació urbana dels carrers que falten.

Més   Ortells  

Continuarem fent gestions amb les administracions competents i les companyies de telèfon augmentar la  
cobertura per als mòbils.

Potenciarem la rehabilitació dels  solars i cases en ruïnes de la resta del poble per millorar la imatge de la  
població i permetre la construcció de noves cases.

La  construcció  de  la  piscina  d’Ortells  serà  un  nou  servei  per  a  la  gent  i  que  millorarà  l’oferta  
complementària per als visitants.

Buscarem l’acord amb els propietaris del Castell d’Ortells per tal de posar-lo en valor i ampliar la Plaça.

Més   La Pobleta  

Impulsarem l’arribada de la Televisió Digital Terrestre TDT a la Pobleta.

Potenciar la rehabilitació de les cases particulars.

Recuperarem l’edifici de les antigues escoles.

Millorarem el camí d’accés a la població des de la N-232.

Més   Vallivana  

A mesura que les condicions econòmiques ho permiteixquen s’anirà desenvolputant el projecte Vallivana, 
amb la restauració de l’actual hospederia, de l’horal i de l’antic cuartel. Insistirem en la sol·licitud de gestió  
de l’alberg forestal, que es troba en perfectes condicions però tancat i sense donar cap tipus de servei. 

  



MÉS IDENTITAT

Els morellans estem orgullosos de ser-ho.  Mantenim les nostres festes i  tradicions.  Estimem la nostra 
cultura i  la nostra llengua.  Fomentem la solidaritat i  la igualtat entre tots.  Totes estes raons ens fan  
treballar en reafirmar la nostra identitat com a poble i per això proposem:

Més igualtat entre dones i homes

Impulsarem un pla municipal d’igualtat, pensem que encara hi ha desigualtats entre generes i volem que 
a Morella desapareguen. Amb aquest pla anirem ajudant a corregir  estes desigualtats i introduirem la 
perspectiva de gènere en totes les actuacions que des de l’ajuntament farem.. 

Convivència i integració dels nouvinguts 

Els immigrants que viuen i treballen ací  sòn uns morellans més. I per això, fomentarem la convivència, 
reforçarem l’oficina de l’immigrant i continuarem fent que siguen particips de la vida de la ciutat. 

Solidaritat

Continuarem  mantenint  el  0,7% dels  pressupostos  destinat  a  projectes  solidaris  arreu  del  món. 
Reforçarem el paper del Consell de la Solidaritat com a motor d’un sentiment col·lectiu.

La Cultura, clau de la nostra identitat

Volem que les nostres festes tinguen la  rel·levància que es mereixen.  Aconseguirem la declaració del  
Sexenni i l’Anunci com a Festes d’Interès Turístic Internacional i com a Be d’Interès Cultural.

Potenciarem  Museus de Morella i l’arxiu municipal, dotant-los amb una infraestructura més potent i una 
major difusió dels treballs dels investigadors. 

Potenciarem el Museu del Sexenni.

Crearem un vincle més actiu amb la Fundació Ramon Llull, defensarem la nostra llengua i la nostra cultura 
en tots els ámbits tot i cooperant amb totes les institucions i entitats.

Celebrarem amb la màxima dignitat possible el 600 aniversari de la visita de Ferran d’Antequera (Ferran 
I), Sant Vicent Ferrer i el papa Luna (Benet XIII) per conmemorar aquell moment de màxim explendor de 
Morella,  en el que tractaven d’acabar amb el Cisma d’Occident,  impulsant així  el turisme cultural i  la  
identitat de la nostra ciutat.



Morella,  millor entre tots

Seguirem donant suport a les associacions mitjançant ajudes, cessió d’espais, tramitació de subvencions, 
etc.

Seguirem fomentant la participació ciutadana a través dels consells municipals i la carta de participació.

Impulsarem la creació d’una xarxa de voluntaris per al Sexenni 2012. Considerem essencial la participació 
dels joves de Morella perquè el Sexenni continue sent un èxit organitzatiu com els 52 anteriors i  per  
continuar sent fidels a la promesa dels nostres avantpassats.

Donarem tot el nostre suport a l’organització de l’Aplec dels Ports 2014.

Les nostres tradicions 

Condicionarem l’itinerari de la Rogativa, fent que este recorregut puga ser a través d’un camí-sender que  
ens porte des de Morella fins l’ermita de la nostra patrona.

Reivindicarem els nostres drets

La nostra  llengua és el vincle que ens comunica amb els nostres arrels, amb ella parlem i ens entenem. 
Fomentarem el seu ús a les institucions, facilitarem l’aprenentatge als nouvinguts i continuarem oferint 
classes per aquells que la vulguen perfeccionar.

Considerem la llibertat d’expressió un dels nostres drets fonamentals, volem triar en quin mitjà informar-
nos o quina cadena mirar. Exigirem al govern de la Generalitat vore TV3 i Aragó TV.  

El fet comarcal

Defensarem i impulsarem la Mancomunitat Comarcal dels Ports. No permetrem que des de Castelló ens 
diguen el que hem de fer a la Comarca. Pensem que la unió comarcal és fonamental i que la divisió només 
debilite la comarca. En el primer ple demanarem la declaració d’interés preferent de la Mancomunitat dels  
Ports.


