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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRAT EL DÍA 3 DE GENER DE 2013
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
Rhamsés Ripollés Puig
Regidors
Rafael Pallarés Traver
María Luz Blasco Querol
Ernesto Blanch Marín
Amadeu Bordàs Antolí
Palmira Mestre Tena
Guillermo Sangüesa Teruel
Jesús Ortí Adell
José Agustín Amela Ibáñez
Isabel Sangüesa Carbó
Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Maria Rallo Rallo

En la ciutat de Morella sent les catorze
hores, del dia tres de gener de dos mil
tretze, es reuneixen les persones que se
relacionen al marge.
Reunits en el Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
objecte de procedir a celebrar la sessió
extraordinària i urgent corresponent a
aquest dia.

L’alcalde obri la sessió corresponent al dia de avui i procedeix seguidament a analitzar
els distints punts de l’ordre del dia.
1. DECLARACIÓ URGÈNCIA DEL PLE. El Sr. Alcalde posa a votació la ratificació de
la convocatòria urgent d’aquest Ple, la qual és aprovada per unanimitat.
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DISTINCIONS DIA DE SANT JULIÀ. Coneix el Ple les
següents propostes referents a la concessió de distincions amb motiu del dia de Sant
Julià que són com segueixen:
“Proposició de la Creu de Santa Llúcia a Antonio Ferrer Sabater i Miquel Martí

Carceller.
PRIMER. Fills d’humils morellans que després de les successives crisis del tèxtil a la
nostra comarca en el segle XX van haver de marxar, a l’igual que molts altres
treballadors, cap a les zones industrials de Catalunya, on eren rebuts com a mà d’obra
molt qualificada donada la gran importància i fama de les mantes i faixes morellanes.
Sabadell, zona principalment tèxtil, va ser, junt a Terrassa una de les ciutats on es van
establir la major part dels nostres paisans, contribuint així a l’assentament i creació de
riquesa a Catalunya.
Els seus pares van estar lligats al col·lectiu que cap al 1903 va començar a existir com
a colònia diferent de la dels morellans Absents, la Colònia Morellano-Catalana i també,
al Montepío dels Fills del Maestrat, que es va fundar a l’any 1916. Més tard, tots dos,
van ser fundadors de la Secció de Sabadell de la nomenada Colònia. El propi Antonio
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2013-01-03 PLE EXTRAORDINARI I URGENT

2

Ferrer va ser President de la Secció de Sabadell fins al 2011, any en que ens va
deixar.
Tant Antonio com Miquel són dos exemples de treballadors. Han desenvolupat un
prestigiosa carrera dins del sector bancari, empresarial i econòmic. Tots dos han
demostrat la generositat i la fe en la gent de la nostra terra, obrint les portes de les
seues llars i de les seues empreses a tots els que venien de Morella buscant treball o
altres necessitats.
Durant tota la seua vida han mostrat els seu morellanisme i la seua devoció per la
Mare de Déu de Vallivana que els van inculcar els seus pares. Han continuat visitant la
nostra ciutat sempre que han pogut i participant en les festes sexennals, contribuint
durant molts anys al manteniment de la Colònia. A l’igual que el seus pares van fer en
ells, han transmès aquest sentiment i estima per Morella als seus descendents.
SEGON. Atès allò que disposa l’article 16 del Reglament d’Honors i Distincions
segons el qual La Creu de Santa Llúcia és una distinció que la Ciutat podrà concedir a
les persones, empreses, entitats o col·lectius a qui vulgue donar les gràcies per:
-

la construcció de la Ciutat a través de la seua feina diària.
el manteniment de les tradicions i costums de la Ciutat.
la millora de l’activitat econòmica de la Ciutat.
la difusió i la promoció de la Ciutat.
la conservació del medi natural, el paisatge i el patrimoni cultural.
la dedicació i l’esforç o els èxits en el treball, l’estudi, la música o l’esport.
la vocació pedagògica o sanitària, la dedicació a la investigació o l’animació
sociocultural.
la millora de les condicions de vida tant dels veïns de Morella com arreu del
món, així com la integració social dels nouvinguts.
la bondat i la rectitud en l’activitat pública o privada.

Considerant-se que Antonio Ferrer Sabater i Miquel Martí Carceller amplament
reuneixen aquests requisits.
És per això, que a proposta de l’alcalde, es propose al Plenari de l’Ajuntament de
Morella l’adopció dels següents acords
PRIMER. D’acord amb allò que estableix el Reglament Municipal d’Honors i
Distincions de la ciutat de Morella, es concedeix la Creu de Santa Llúcia a Antonio
Ferrer Sabater i Miquel Martí Carceller.
SEGON. La distinció serà lliurada en Seu Municipal el proper 7 de gener de 2013.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de concessió de la Creu
de Santa Llúcia a Antonio Ferrer Sabater i Miquel Martí Carceller.
“Moció de l’alcaldia sobre l’atorgament de la Creu de Santa Llúcia als bombers

voluntaris de Morella.
L’Ajuntament de Morella va aprovar en sessió plenària del 11 de novembre de 2004 el
Reglament d’honors i distincions de la ciutat de Morella amb l’objecte de regular tot el
que fa referència a la concessió de distincions per reconèixer aquells especials mèrits,
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qualitats i circumstàncies singulars que ajuden a enriquir la ciutat, a enaltir i projectar
el seu nom.
La ciutat de Morella i l’Ajuntament com a representació seua, té la voluntat de ser
agraïda amb aquelles persones i col·lectius que li presten serveis i ajuden al seu
enriquiment des de les distintes formes de l’activitat humana.
En eixe sentit, l’article primer del citat reglament estableix les distincions entre les
quals figura la Creu de Santa Llúcia desenvolupada en l’article 16 i reservada entre
altres consideracions per a persones o entitats que hagen contribuït amb la seua
dedicació i esforç als èxits en el treball, la cultura o l’esport.
D’acord amb estos principis i considerant:
PRIMER.- Que el cos dels bombers voluntaris de la comarca dels Ports ha complit 20
anys d’activitat durant 2012. Al seu inici, comptaven amb el Parc dels Ports com a
punt de trobada, a la zona de la torre Redona. A l’entrar en el segle XXI, van canviar
de seu a la zona del barri Hostal Nou, en unes instal·lacions més adequades per a la
seua activitat.
SEGON. Els bombers voluntaris de la comarca dels Ports fan una tasca
importantíssima, en una zona on tenim manca d’estos serveis, infraestructures i
recursos humans professionalitzats i dependents d’altres administracions. El treball
dels voluntaris fa que no es note esta falta de recursos, ja que ajuden a previndre
incendis o accidents i actuen en casos d’emergència.
TERCER. La comarca dels Ports es caracteritza per ser una zona d’interior amb una
gran extensió de boscos i unes condicions climatològiques complicades. Això genere
dos greus problemes, com són les precipitacions en forma de neu o gel, a l’època
hivernal i els incendis, a l’estiu. En estos vint anys, els bombers voluntaris han ajudat,
tant a la prevenció d’accidents, com a la lluita contra el foc. Esta és una tasca
especialment encomiable, ja que hem tingut episodis devastadors d’incendis.
QUART. Els bombers voluntaris de la comarca dels Ports realitzen estes tasques
d’una forma desinteressada, anteposant el bé comú, per damunt del seu. Per això,
permaneixen 24 hores en guàrdia per si cal actuar en cas d’emergència.
QUINT. El cos de bombers està format per vint-i-cinc voluntaris. A més, durant este
any 2012, data del vintè aniversari, este col·lectiu ha ampliat la programació cultural de
Morella, amb una exposició que apropava el seu treball i la seua història, als veïns i
veïnes de la localitat.
És per això, que a proposta de l’alcalde, es propose al Plenari de l’Ajuntament de
Morella l’adopció dels següents acords
PRIMER. L’Ajuntament de Morella concedeix al cos de bombers voluntaris de la
comarca dels Ports la Creu de Santa Llúcia en reconeixement a la seua tasca
desenvolupada durant tants anys a la ciutat de Morella.
SEGON. Que es face lliurament de la distinció el proper dia 7 de gener, dia de Sant
Julià, al si de l’acte cívic en commemoració de la nostra acta de naixement com a
poble.”
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Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de concessió de la Creu
de Santa Llúcia a als bombers voluntaris de Morella.
“Proposició de la Creu de Santa Llúcia a Ricardo Tosca Flores.

PRIMER. Ricardo Tosca naix a Castell de Cabres el 11-X-1932 i ve a Morella 10 anys
després.
Ricardo Tosca va ser quasi durant 50 anys el “practicant “ del poble. Va començar les
seues pràctiques junt al seu pare i el metge Menbrillera, i sempre se va sentir molt
satisfet perquè la seua vocació va ser sempre la medicina.
Contave a voltes que havia passat moments molt durs en la seua carrera. Va tindre
que prendre decisions difícils en qüestió de segons i de les quals depeníem vides de
persones especialment amb naixement de xiquets.
Ricardo Tosca va intervindre en la vinguda al món de gran part dels morellans mentre
ell va ser “El Practicant”. No ere estrany escoltar-li com comentave a les persones ja
grans, que les primeres “surres” no li les havien donat sa mare sinó ell al néixer.
Se confessave amant dels pacients més xicotets- li haguere encantat ser pediatra- i
reconeixie que no li agradava la típica frase d’amenaça als menuts: “Si fas el roïn, o si
no menges, vindrà Ricardo a punxar-te”. Açò provocava, cosa que no volia, que els
xiquets ploraren només vore’l i que Ricardo amb les seus senzilles explicacions els dia
que amb “la punxadeta” se curarien molt prompte, guanyant-se per sempre la
confiança dels menuts.
Dels seus inicis fins la seus jubilació, Ricardo Tosca va vore canviar molt la seua
professió. Recordave moltes vegades quan estava de guàrdia tots els dies de l’any
sense ningun tipus de vacacions. I malgrat els canvis soferts sempre va continuar
tenint una connexió molt personal entre els pacients sobretot en els masovers. Ell
valorave molt esta relació pacient-sanitari que permetia un millor coneixement de les
persones.
El gener de 1997, l’anterior alcalde Ximo Puig, li fa fer entrega d’una placa de
reconeixement per la labor realitzada en benefici de la sanitat en Morella i va
destacar de l’homenatjat que sent més que un practicant, “ha tingut sempre la voluntat
d’ajudar i aconsellar així com la capacitat d’assumir una responsabilitat fins les últimes
conseqüències”.
Reconèixer el treball i la dedicació que Ricardo Tosca va fer durant tota la seua vida
professional i personal és per tant un fet de justícia que avui volem i hem de
reconèixer.
La seua desaparició el passat mes de novembre deixa un buit molt gran a la memòria
sentimental de la nostra ciutat, fent-nos pensar en quan les coses ordinàries dels
metges es resolien dins de les muralles.
SEGON. Atès allò que disposa l’article 16 del Reglament d’Honors i Distincions
segons el qual La Creu de Santa Llúcia és una distinció que la Ciutat podrà concedir a
les persones, empreses, entitats o col·lectius a qui vulgue donar les gràcies per:
-

la construcció de la Ciutat a través de la seua feina diària.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2013-01-03 PLE EXTRAORDINARI I URGENT

-

5

el manteniment de les tradicions i costums de la Ciutat.
la millora de l’activitat econòmica de la Ciutat.
la difusió i la promoció de la Ciutat.
la conservació del medi natural, el paisatge i el patrimoni cultural.
la dedicació i l’esforç o els èxits en el treball, l’estudi, la música o l’esport.
la vocació pedagògica o sanitària, la dedicació a la investigació o l’animació
sociocultural.
la millora de les condicions de vida tant dels veïns de Morella com arreu del
món, així com la integració social dels nouvinguts.
la bondat i la rectitud en l’activitat pública o privada.

Considerant-se que Ricardo Tosca Flores amplament reunia aquests requisits.
És per això, que a proposta de l’alcalde, es propose al Plenari de l’Ajuntament de
Morella l’adopció dels següents acords
PRIMER. D’acord amb allò que estableix el Reglament Municipal d’Honors i
Distincions de la ciutat de Morella, es concedeix la Creu de Santa Llúcia a Ricardo
Tosca Flores.
SEGON. La distinció serà lliurada en Seu Municipal el proper 7 de gener de 2013.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de concessió de la Creu
de Santa Llúcia a Ricardo Tosca Flores.
“Proposició de la Creu de Santa Llúcia a Vicent Torrent Centelles.

PRIMER. Vicent Torrent Centelles, fill de morellana, naix a València l’any 1945, és un
gran musicòleg valencià i conegut sobretot per la seua obra com a fundador i
intèrpret de la música tradicional amb el grup valencià Al Tall.
Llicenciat en magisteri i music autodidacta, de 1968 a 1972 va formar part (junt als
germans Julio i Tico Balanzà) de l’Equip Valencià-Folk, en el qual va començar a
investigar en la tradició musical valenciana; en desfer-se el conjunt, l’any 1975 va
fundar Al Tall junt a Manolo Miralles, Miquel Gil i Manolo Lledó. D’aquestos fundadors
han quedat fins a l’últim inoblidable i meravellós recital del passat dia 30 de desembre
a l’Espai Firal de Morella, Manolo Miralles i el mateix Vicent.
Vicent Torrent, a banda de participar en la selecció i l’adaptació dels temes, és l’autor
de la major part de les lletres originals, entre les quals destaquem “Tio Canya” o, les
de la impressionant cantata del disc “Quan el mal ve d’Almansa” que va interpretar a
la plaça de bous de Morella juntament amb l’Associació Musical Mestre Candel.
L’any 1986 va presidir el jurat del Concurs Nacional de Música Folk convocat pel
Ministeri de Cultura i va ser nomenat president de l’Associació de Músics i Cantants
Valencians. En 1989 va publicar “La música popular”, un breu assaig sobre les
diferents realitzacions valencianes de la música tradicional, fruit de la seua experiència
com a intèrpret i de la seua labor d’investigació i divulgació de la Conselleria de
cultura, R.N.E. o els Tallers de Música Popular, dels quals va eixir els disc de la
Fonoteca de Materials.
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En 1992, durant un recés del grup, va publicar el seu disc en solitari, “Rosa perduda”
compost per cançons que s’eixien de la línea del grup Al Tall en el contingut més
íntim.
L’any 2004 va rebre el Porrot d’Honor de les lletres valencianes de Silla i el 22 de
novembre de l’any passat va rebre junt amb el seu amic i company de grup Manolo
Miralles la medalla de plata del Consell Valencià de Cultura de mans de Santiago
Grisolía: que va destacar “no solo por recuperar la música valenciana, sinó por
rejuvenecer e innovar en esa tradición y facilitar que aparezcan otros creadores, que
con diferentes estilos, son hijos de la misma tradición inconfundiblemente valenciana”.
Tant Vicent com Manolo a continuació se van preguntar amb veu alta el que tots ens
preguntem “Se reconeixerà també a personalitats com Vicent Andrés Estellés (mort
ara fa 20 anys), Enric Valor, Ovidi Monllor, Raimón i d’altres que han dedicat la seua
vida a la nostra cultura i s’ho mereixen tant o més que nosaltres?
Han segut 38 anys de treball lluitant per la Cultura del País Valencià de la qual Vicent
Torrent ha format part junt al grup Al Tall i 36 des d’aquella primera vegada que Vicent
Torrent amb els seu grup va vindre per primera vegada a Morella actuant al pati de la
cisterna del col·legi dels escolapis perquè no els van deixar altre lloc. Ere l’any 1976,
Sexenni i eren altres temps.
Des d’eixe moment ha segut constant la relació de Vicent amb Morella i la Comarca
dels Ports, estant presents en moltes cançons del grup valencià indubtablement per
influencia de Vicent. També ha participat en nombroses edicions de l’Aplec, fins l’any
passat a Forcall estrenat el cant de l’Aplec vinculat i agermanat a tots els pobles dels
Ports.
És tan gran la seua vinculació i estima per esta terra que juntament amb la seua dona
i companya Maite des de fa uns anys tenen una casa a un dels llocs més bonics de tot
el terme de Morella, La Llècua.
SEGON. Atès allò que disposa l’article 16 del Reglament d’Honors i Distincions
segons el qual La Creu de Santa Llúcia és una distinció que la Ciutat podrà concedir a
les persones, empreses, entitats o col·lectius a qui vulgue donar les gràcies per:
-

la construcció de la Ciutat a través de la seua feina diària.
el manteniment de les tradicions i costums de la Ciutat.
la millora de l’activitat econòmica de la Ciutat.
la difusió i la promoció de la Ciutat.
la conservació del medi natural, el paisatge i el patrimoni cultural.
la dedicació i l’esforç o els èxits en el treball, l’estudi, la música o l’esport.
la vocació pedagògica o sanitària, la dedicació a la investigació o l’animació
sociocultural.
la millora de les condicions de vida tant dels veïns de Morella com arreu del
món, així com la integració social dels nouvinguts.
la bondat i la rectitud en l’activitat pública o privada.

Considerant-se que Vicent Torrent Centelles amplament reuneix aquests requisits.
Es per això, que a proposta de l’alcalde, es propose al Plenari de l’Ajuntament de
Morella l’adopció dels següents acords
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PRIMER. D’acord amb allò que estableix el Reglament Municipal d’Honors i
Distincions de la ciutat de Morella, es concedeix la Creu de Santa Llúcia a Vicent
Torrent Centelles.
SEGON. La distinció serà lliurada en Seu Municipal el proper 7 de gener de 2013.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de concessió de la Creu
de Santa Llúcia a Vicent Torrent Centelles.
“Moció de l’alcaldia sobre l’atorgament de la Creu de Santa Llúcia a la Rondalla

de Morella.
L’Ajuntament de Morella va aprovar en sessió plenària del 11 de novembre de 2004 el
Reglament d’honors i distincions de la ciutat de Morella amb l’objecte de regular tot el
que fa referència a la concessió de distincions per reconèixer aquells especials mèrits,
qualitats i circumstàncies singulars que ajuden a enriquir la ciutat, a enaltir i projectar
el seu nom.
La ciutat de Morella i l’Ajuntament com a representació seua, té la voluntat de ser
agraïda amb aquelles persones i col·lectius que li presten serveis i ajuden al seu
enriquiment des de les distintes formes de l’activitat humana.
En eixe sentit, l’article primer del citat reglament estableix les distincions entre les
quals figura la Creu de Santa Llúcia desenvolupada en l’article 16 i reservada entre
altres consideracions per a persones o entitats que hagen contribuït amb la seua
dedicació i esforç als èxits en el treball, la cultura o l’esport.
D’acord amb estos principis i considerant:
PRIMER. Que la Rondalla de Morella és un element heretat dels nostres avantpassats
i integrat plenament en les manifestacions culturals de la nostra ciutat. Són moltes les
persones que van eixir en la Ronda, que solia actuar a les festes de Sant Antoni i a la
despedida dels quintos. Però, als anys 80 també participaven en festes quan alguns
membres eren majorals, als aniversaris de quintos, el dia dels jubilats o quan es va
cantar a les persones que complien 80 anys.
SEGON. A partir de 1992, la Rondalla ja participa de forma continuada en les
manifestacions culturals i tradicionals de Morella, Herbeset, Xiva o la Pobla d’Alcolea.
TERCER. Enguany han complit 20 anys d’estes participacions i també han tornat a
formar part de la dansa de la Corronquina, dins del gremi de la Gent Gran del 53
Sexenni. A més, en estes festes tan importants per a la ciutat, també han interpretat la
Jota de Morella, que feia dècades que no s’interpretava. Enguany, al complir-se un
aniversari tan especial, la Rondalla de Morella ha editat un CD de música, amb les
seus principals cançons.
QUART. La Rondalla de Morella també col·labora amb l’educació i formació musical
dels veïns i veïnes de la localitat, incentivant la seua participació en el grup i
col·laborant en les classes de l’Escola Municipal de Música.
QUINT. La Rondalla de Morella és una agrupació musical de referència en els actes
culturals, tradicionals, festives i solidàries de la nostra localitat, formant part de l’ampli
teixit associatiu de Morella i sent reconeixible per tota la societat.
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Es per això, que a proposta de l’alcalde, es propose al Plenari de l’Ajuntament de
Morella l’adopció dels següents acords
PRIMER. L’Ajuntament de Morella concedeix a la Rondalla de Morella la Creu de
Santa Llúcia en reconeixement a la seua tasca desenvolupada durant tants anys a la
ciutat de Morella.
SEGON. Que es face lliurament de la distinció el proper dia 7 de gener, dia de Sant
Julià, al si de l’acte cívic en commemoració de la nostra acta de naixement com a
poble.”
Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de concessió de la Creu
de Santa Llúcia a la Rondalla de Morella.
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per, en nom del Grup Municipal Popular, donar
l’enhorabona i felicitar a totes les persones i col·lectius que reben la distinció així com
als seus familiars per aquesta distinció que rebran el proper 7 de gener, sent
plenament mereixedors de les mateixes.
Pren la paraula el Sr. Ripollès per dir que tal i com s’ha vingut fent en altres anys.
Este any s’atorgaran aquestes distincions per mèrits pròpies a diferents persones i
col·lectius que ens han transmès o en transmetre’n valors, treball i convicció cap a la
nostra ciutat.
En l’inici d’aquest any 2013 estos valors encara tenen de posar-se més en rellevància.
Antonio i Miquel, membres de la secció de la colònia Morellano-Catalana ens
transmetre’n treball, generositat i acollida de la gent morallana, que dir del grup de
gent que forma part dels bombers voluntaris, voluntariat, prevenció, amistat; el
benvolgut Ricardo Tosca que tants Morellans ha portat al món, sanitat, ajuda,
consells, recordant-lo en tanta admiració i estima; Vicent Torrent, amb Al Tall, una
persona que mai ha abandonat les seves arrels portant el nom de Morella i la
Comarca arreu del món i la rondalla de Morella que ens transmet cultura, activitat i
compromís en la gent de la nostra ciutat.
A tots ells, als que estan i als que malauradament ens han deixat, gràcies per tot el
que han fet, convidant a tota la gent a que s’aprope a l’acte cívic que tindrà lloc el
proper 7 de gener a les 13 hores en les sales gòtiques de l’Ajuntament
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les catorze hores i trenta minuts,
de la que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al
corresponent llibre, de tot el que com a Secretària certifique.
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