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En la ciutat de Morella sent les dinou hores
i quinze minuts, del dia dos de gener de
dos mil quinze, 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 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.

Secretària
Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
1. CONCESSIÓ CREUS DE SANTA LLÚCIA. Coneix el Ple les següents propostes referents
a la concessió de les creus de Santa Llúcia que són com segueixen:
“ ATORGAMENT DE LA CREU DE SANTA LLÚCIA A LA CREU ROJA
L’Ajuntament de Morella va aprovar en sessió plenària l’ 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 que:
Fins meitat del segle XIX no existia als exèrcits un servei d’infermeria organitzat i ben establert
per atendre les baixes i tampoc cap institució segura i protegida on poder acomodar i atendre
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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EL DÍA 2 DE GENER DE 2015
===================================================================

als ferits en el camp de batalla. El juny de 1859, l’empresari suís Henri Dunant va viatjar a Itàlia
per trobar-se amb l’emperador francès Napoleó III per negocis.
Quan va arribar a la ciutat de Solferino, la vespra del 24 de juny, va ser testimoni de la Batalla
de Solferino, de la guerra d’Independència italiana. En un sol dia, al voltant de 40.000 soldats
van morir o van quedar ferits al camp. Henri Dunant va quedar commocionat per les terribles
seqüeles de la batalla i pels milers de ferits sense cap atenció.
El 9 de febrer de 1863, Henri Dunant va fundar a Ginebra el “Comitè dels Cinc”, una comissió
d’investigació de la Societat de Benestar Públic de Ginebra. Vuit dies més tard canvia el nom a
“Comitè Internacional per al Socors dels Ferits”.
Un any mes tard el govern suís va convidar els governs de tots els països europeus i als Estats
Units, el Brasil i Mèxic a assistir a una conferència diplomàtica oficial. El 22 d’agost de 1864, la
conferència va adoptar la primera Convenció de Ginebra per la millora de la sort que corren els
militars ferits en els exèrcits en campanya. Els representants de 12 estats van signar el
conveni, entre ells estava Espanya.

En el seu inici estava formada per dos seccions de camilleros amb banda de trompetes i
tambors, una secció d’infermeres, dos camillers i un botiquín d’urgència. El director jefe de
l’ambulància va ser el metge Plácido Milián Loscos, i el capellà de la institució, Fernando
Blasco, Francisco Martí com farmacèutic i José Gilabert com abanderat. El nº d’associats,
entre homes i dones, era de 120 i la seua seu estava en el carrer Juan Giner, nº 8. Estos són
els seus inicis.
A partir de 1950 esta Assemblea Local fou donada de baixa, desapareixent fins el 30 de maig
de 1975 que es torna a constituir a la nostra ciutat. L’any següent es traslladarà al Barri de l
´Hosta Nou en “puesto de primeros auxilios en carretera”. En este període de temps foren
presidents, entre d’altres, José Mª Guimerà, Enrique Querol Carbó, Enrique Ripollés
Sebastiá… L’any 1992 es nombre a Jesús Tosca Flores, fins el 2007 que la presidenta serà
Josefina Milián Conesa (que ho és actualment) i en este període de temps en 2011 serà
presidenta Victoria Pitarch Tosca.
Actualment l’Assemblea compte amb 539 socis i 68 voluntaris i en el gener de 2006 es
constituïx La Creu Roja Juvenil, amb Alejandro Meseguer Teruel com Director Local. Està
composta pels 20 municipis de la Comarca Els Ports i la Tinença de Benifassà.
L’Assemblea local en el programa que porta endavant va des del repartiment d’aliments (i més
ara en este greu temps de crisi), Socors i Emergències, Teleassistència (tan important per les
persones majors i que viuen soles), Cooperació Internacional (més necessària que mai),
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Esta Institució Internacional que es regeix pel Conveni de Ginebra, com hem dit abans, del 22
d’agost de 1864 se crea a Morella com “Asamblea Local de Cruz Roja Española” per D. José
Veiga Paradís que era el director de la banda de música. El 29 de març de 1928 se celebra al
saló de sessions de l’Ajuntament l’Assemblea de constitució de la institució en la qual se
nombre la junta directiva. La seua inauguració oficial és el dia 10 de maig de 1928 assistint el
Delegat especial Antonio Ramírez Rodríguez

Formació de cursos de socorrisme i primers auxilis, Intervenció Social (integració
emigrants,aliments per la solidaritat,ajuda a domicili…), voluntariat…
Des dels seus orígens allà per 1862 fins l’actualitat han canviat molt les coses, però n’hi han
que per desgràcia segueixen igual o pitjor. La feina de la Creu Roja en tots els conflictes
bèl·lics i humanitaris del món és constant i la seua presència una garantía de neutralitat i
d’ajuda per les persones que la necessiten. Tots tenim present la Guerra de Síria (4 anys de
guerra i més de 240.000morts), la infecció de l’ébola (més de 7.000 morts), les inacabables
guerres d’Àfrica, els mils i mils d’emigrants i refugiats al Món (més de 50 milions), etc, etc. Allí,
en tots eixos llocs, amb els seus voluntaris al peu del canó sempre està i estarà l’esperit
d’Henri Dunant, de la Creu Roja Internacional.
Per últim, és necessari destacar la feina que desenvolupa esta organització per vetllar pel bon
desenvolupament de diverses activitats fixes del calendari festiu, cultural i tradicional de la
localitat. La Creu Roja és part important en actes com la Rogativa a Vallivana, les festes de
Sant Roc, events esportius... A més, el seu paper és bàsic en les principals festes de la
localitat, el Sexenni i l'Anunci, que tenen lloc cada sis anys i que porten a Morella a milers de
visitants.











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 la Creu Roja reuneix amplament aquests requisits, a proposta de l’Alcalde,
es plateja al Plenari de l’Ajuntament de Morella l’adopció dels següents
ACORDS
1. L’Ajuntament de Morella concedeix a la Creu Roja la Creu de Santa Llúcia en
reconeixement a la tasca que realitzen durant tot l'any, d’acord amb el que estableix
l’article 16è del Reglament Municipal d’Honors i distincions de la Ciutat.
2. 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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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:

Assabentat el Ple per unanimitat acorda aprovar la proposta de concessió de la Creu de Santa
Llúcia a la Creu Roja.
“ATORGAMENT DE LA CREU DE SANTA LLÚCIA A JOSEP ALANYÀ I ROIG
L’Ajuntament de Morella va aprovar en sessió plenària l’ 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 que:

Parlar de Josep Alanyà, és parlar de rigurositat, de serietat, de treball constant, de paciència,
molta paciència, i per damunt de tot d’estima pel treball ben fet. Parlar de Josep Alanyà és
parlar d’història, però d’Història amb majúscula, amb lletra gran. Parlar de Josep Alanyà, és
parlar de Morella, dels Termes Generals del Castell de Morella, de Portibus Morellae, de
Morella y sus aldeas, de la Comarca Els Ports, d’AMIC, de la seua gent, de la seua vida, de la
seua Història. En definitiva parlar de Josep Alanyà és parlar de saviesa. És, perquè no, parlar
com diu el clàssic, d’Art. És també parlar d’aquella gent, que fins fa quatre dies, quan arribava
l’estiu a Morella i la gent el veia junt als seus companys i amics historiadors, literats,
investigadors, passejant o sentats la bar xerrant dien: Ja estan ahí el savios. Allí estaven,
Sergio Beser, Mossèn Manuel, Manolo Grau, Carceller, Manolo Salvador, l’amic Serafín,
Miravet, Martí, Eixarch, entre molts d’altres. I al menys en el cas de Josep Alanyà, que ara ens
pertoca, així ho demostra la seua vida de professor i de investigador.
Naix a Batea, Terra Alta, l’any 1943, és capellà, per damunt de tot com diu ell, i historiador.
Llicenciat en Filosofia i lletres, secció filosofia, per la Universitat de Barcelona, en Ciències de
l’Educació per la Complutense de Madrid i en filologia catalana per la Universitat Autònoma de
Barcelona, ha estat professor de grec a l’Institut de Flix i al seminari diocesà de Tortosa, i de
filosofia a l’IES Infanta Isabel d’Aragó a Barcelona. Ha exercit de capellà a Flix, la Palma
d’Ebre, la Bisbal de Falset, Margalef i Tortosa. Actualment és canonge de la Catedral de
Tortosa, director de l’arxiu diocesà, soci de la real societat arqueològica de Tarragona, membre
de la societat d’estudis hebraics, i no per dir-ho al final menys important, president d’AMIC:
Com hem dit “ TOT UN SAVI”.
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PRIMER. JOSEP ALANYÀ ( Vita brevis, Arts Longa)

I eixa saviesa es tradueix en el seu treball d’investigador al qual el poble de Morella i la
Comarca Els Ports, mai li estarà prou agraït. Eixe treball que es veurà reflexat en les seues
publicacions al llarg dels anys. Publicacions que demostren el seu treball constant amb una
rigurositat com pocs pel treball ben fet. Ha publicat molts articles a la Societat castellonenca de
Cultura i AMIC i ha escrit molts i bons llibres. Llibres que parlen, com no, de la seua terra
Batea: “Batea, i el seu terme municipal”, de Besalú, (poble tan estimat pel seu íntim amic
Manolo Grau) “Besalú. Vida i organització d’una juderia”, de Tortosa, la seu del Bisbat, “ El
seminari diocesà de Tortosa”, “ L’església catalana durant el franquisme. Crònica del bisbat de
Tortosa”, entre molts altres.
Però el que avui hem de ressaltar, són els treballs fets per la gran estima que li professa a
Morella on, com sempre ha dit moltes vegades, està dispost a vindre, col·laborar, xerrar o fer
qualsevol cosa per ella. Com així ha segut amb les incomptables col·laboracions i xerrades
que ha fet al llarg de la seua vida. Ja hem dit abans les seues aportacions amb articles
interessantíssims a AMIC. Unes veritables joies. Des de la seua primera col·laboració l’any
1987 “Jorge Pinares, autor de la Heroïna de Castellfort” passant per el curiós i misteriós
“Assassinat sacríleg d’un menoret a l’església de san Llúcia de Morella”. Un “causus iuris asyli”
a la baixa edat mitjana”, “Els estudis medievals a Morella”, “Municipalia Villae Morellae. Segle
XIV”, ”Els vitralls de Santa María de Morella”, “Post-mortem a Manolo Grau” (el seu
entranyable, íntim amic i col·laborador) entre molts d’altres.

I acabem, igual que hem començat, com a Josep Alanyà li agrada, en llatí. La llengua mare
que malauradament ja no s’estudie i està desapareixent sense remei, sent no obstant, l’origen,
la base i cultura de la nostra civilització: “ Nullus saeculum magnis ingeniis clauseum est”
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.
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I en acabant els seus llibres de Morella: Des de “El Corpus Christi i les Custòdies de Morella.
1358-2008”, a la joia imprescindible per tot historiador i amant de Morella que vulgue entendre i
comprendre un del moments, per no dir el moment, més important de la seua història
“Urbanisme i vida a la Morella medieval (s. XIII-XV). I, com a colofó, la seua obra magna (1510
pàgines), presentada recentment a aquest Ajuntament, “El Cisma de Occidente y las Vistas de
Morella. Historia y documentos 1378-1429” tractant, potser del moment històric més solemne
que ha viscut Morella com ho va dir altre capellà, i historiador com Josep Alanyá, Mossèn
Segura Barreda del qual aquest any es compleix el seu bicentenari de naixement. : “Días más
grandes ni lo verán los siglos, ni lo verán las venideras generaciones.”




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 Josep Alanyà i Roig amplament reuneix aquests requisits, a proposta de
l’Alcalde, es planteja al Plenari de l’Ajuntament de Morella l’adopció dels següents:
1. L’Ajuntament de Morella concedeix a la Creu Roja la Creu de Santa Llúcia en
reconeixement a la tasca que realitzen durant tot l'any, d’acord amb el que estableix
l’article 16è del Reglament Municipal d’Honors i distincions de la Ciutat.
2. 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 Josep Alanyà i Roig.
“ATORGAMENT DE LA CREU DE SANTA LLÚCIA A LA CONFRARIA DE LES VESTES
L’Ajuntament de Morella va aprovar en sessió plenària l’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.

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 que:
LES VESTES/ LES CUROLLES ( 150 anys de fidelitat i de tradició. Morella 1864-2014)
Artículo 1. “El fin de la asociación consiste en dar realce y esplendor a las procesiones de
Semana Santa, para así conservar, arraigar y propagar la devoción a la Sagrada pasión de
Jesucristo”.
L’any 1864 dins d’eixa Morella de costums ancestrals, arrelades i al mateix temps vives, dins
d’eixes creences religioses entroncades en la fe del Poble, naixerà una nova associació
religiosa baix la protecció de la Mare de Déu dels Dolors anomenada “Piadosa Asociación
denominada Les Vestes” fundada a Morella el 1er. de gener de l’any 1864.
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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.

Però Les Vestes, no és l’única associació religiosa que existeix en esta Morella tridentina. Fem
un poquet d’història. Des del segle XVIII a Morella hi havien 42 confraries, i d’esta mateixa
època podem parlar de la Cofradía de Ntra. Señora de los Dolores fundada en 1802; de la
Felicitación sabatina, fundada en 1860; de San Luis Gonzaga de 1871; de San Vicente de
Paul de 1884; La Adoración Nocturna de 1890; el Apostolado de la Oración de 1881, Hijas de
María Inmaculada y Teresa de Jesús (Les Teresianes) de 1882, i ja a principis del segle XX el
Pan de san Antonio de 1901. Les Vestes és l’única confraria que queda d’eixa Morella
noucentista, i el pas del temps no ha estat devades. Molts canvis i transformacions ha sofert al
llarg d’estos 150 anys d’història i de vida a l’igual que ho ha fet Morella, els seus monuments i
la seua gent. Pensem que quan es cree la Confraria Les Vestes Morella compte amb més de
6.500 habitants, i al naixement del nou segle amb 7335 el punt més de la seua demografia.
Avui, no arribem a 3000.
És llegint alguns del seus articles del llibret “Capitulos y acuerdos de la Cofradia” quan es veu i
es compren la seua historia. L’article 16, per exemple, és d’especial rellevància i significatiu
perquè li done eixe caràcter de fraternitat i solidaritat que, a part del caràcter religiós, tenie la
Confraria. “Los socios pagarán la cuota anual de 15 pesetas para sufragar los gastos que
ocurran en la sociedad. Al producirse el fallecimiento de un socio, la familia recibirá de la
Sociedad como ayuda la cantidad de 500 pesetas (cinc-centes pessetes de 1864!!!). la quota
va anat fent alts i baixos al llarg del temps i segons dictaven els temps i els diners que tenia la
Confraria. L’any 1985 es donaven 2000 pessetes.

Però sens dubte, i cal dir-ho el dia de Sant Julià, dia també de processó, pobra de gent, però
processó, que el més vistós de la Confraria és precisament la Processó, Els trofeos o misteris
com nosaltres ho coneixem. És d’una singularitat i peculiaritat única. No deixa de ser una
processó didàctica i d’ensenyança perquè es poden apreciar tots i cada un del elements de la
Passió de Jesús. Des del Sol i la Lluna, el gall, l’orella tallada, les trenta monedes, els daus, els
claus, el martell, les tenalles, fuets, llances, les 7 paraules, el pa i el vi i una llarga desfilada fins
l’I.N.R.I estan presents la nit del Dijous Sant als carrers de Morella des de 1864.
Cent cinquanta anys són molts d’anys, i és com hem dit abans, l’única confraria que queda, i
això ja és dir molt. Certament que no són aquells temps on eixien tots els misteris, la Dolorosa
de Domènech, la processó del Diumenge de Rams, els Armats...però segueix viva, i això és
gràcies a tots els confrares que feu possible que cada any la nit del Dijous sant, els misteris
que van portar els vostres pares i agüelos, els vostres avantpassats, tornen a eixir orgullosos
pels carrers de Morella. Cent cinquanta anys han passat i cent cinquanta anys tenen que
tornar a passar. Perquè a vosaltres vos seguiran eixes curolletes que després també es faran
grans i seguiran, a l’igual que vosaltres heu fet, amb els misteris dels seus avantpassats amb
fidelitat i tradició a la Piadosa Asociación denominada Les Vestes.
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Altre article rellevant és el nº 10 “no se admitirá como socio a ninguno que pase de la edad de
50 años, o no llegue a los 16, a no ser hijo del socio, cuyo puesto ocupase o suplicase.” En
aquelles temps a les dones ni se les nombre perquè era impensable que formaren part d’esta
confraria. Avui, sinó fore per elles, per la seua participació activa, esta confraria ja haguera
desaparegut. Són dos exemples com ne podriem posar més per veure com canvia la societat i
amb ella la Confraria.

Quants confrares (pares, agüelos, germans, amics, coneguts...) ens han deixat al llarg de tants
i tants anys, de tant de temps, tantes processons!!! Per tots ells, des d’aquell primer difunt de
1865 fins el darrer, aquesta medalla i homenatge de la Creu de Santa Llúcia.
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 Les Vestes reuneix amplament aquests requisits, a proposta de l'Alcalde,
es plateja al Plenari de l’Ajuntament de Morella l’adopció dels següents
ACORDS

2. 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 Confraria de Les Vestes.
Pren la paraula el Sr. Amela per dir, que el Partit Popular se congratula del lliurament
d’aquestes distincions a institucions i persones, tant importants per Morella.
Pel que a la Creu Roja, dir que es tracta d’una entitat, que a través dels segles ha mantingut la
seva solidaritat i humanitat, podent ser que l’assemblea de Morella fora una de les més
antigues de tota la Comunitat Valenciana i de les primeres de la província. Per tant ja es
demostra que la solidaritat sempre ha destacat en els morellans.
Respecte a la moció de mossèn Alanyà, dir que el contacte que va mantenir amb Manolo Grau
ha fet que Josep Alanyà mantingue un vincle molt directe amb Morella, i que s’ha traduït en
moltes col·laboracions, recerques, i llibres com el que va escriure fa uns anys sobre vida
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1. L’Ajuntament de Morella concedeix a Les Vestes la Creu de Santa Llúcia en
reconeixement a l'esforç en el manteniment de les tradicions i costums de Morella, d’acord
amb el que estableix l’article 16è del Reglament Municipal d’Honors i distincions de la
Ciutat.

urbana o l’últim sobre el Cisma d’Occident, que possiblement tinga repercussions en quan a
que l’Església considere a Benedicto XIII com antipapa.
També fer una correcció de la frase en llatí “Nullus saeculum magnis ingeniis clauseum est” ja
que tindria de ser “Nullum saeculum....”.
I per últim, recalcar la importància que ha tingut la Confraria de Les Vestes, amb el seu
president Manolo Querol i amb Enrique Querol al front, en el manteniment i recuperació de la
celebració de la Setmana Santa de Morella, esperant que perdure en el temps i que mantingue
la seva important arrel.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per agrair les paraules de suport manifestades pel portaveu del
Grup Popular a les Creus de Santa Llúcia, considerant que aquesta és una bona manera
d’entrar en l’any nou, amb un plenari senzill però sentit, i en el qual, s’agraeix a totes les
persones i entitats que fan a Morella més gran, en l’aspecte social, cultural, i històric.
Aquest any es tracta de reconèixer a Josep Alanyà, una persona que tot i no ser de Morella,
l’estima com a la seva pròpia ciutat, Batea, l’Alcalde de la qual també ens acompanyarà en
l’acte d’atorgament del dia de Sant Julià, sent un luxe, gaudir de tota la seva saviesa reflectida
en tantes i tantes obres.
Agrair, personalment, la col·laboració que Josep Alanyà ha prestat sempre que l’Ajuntament de
Morella li ha demanat, i molt especialment en la tasca desenvolupada com Vicepresident dels
600 anys de les Converses de Morella i que s’ha materialitzat en eixe important llibre “El
Cisma de Occidente y las Vistas de Morella. Historia y documentos 1378-1429”.

Reconèixer la tasca desenvolupada per la Confraria de Les Vestes, atorgant-li aquesta
distinció pels seus 150 anys d’història i de tradició, i per a que els serveixca de suport per a
que segueixquen posant en valor eixa tradició i cultura que tenim com a ciutat.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les dinou hores i quaranta-cinc 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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Reconèixer la tasca de la Creu Roja, institució que té un prestigi, a nivell internacional, més
que reconegut i a la qual se li donarà aquesta distinció dins del marc de celebració dels 150
anys d’existència de la Creu Roja a nivell internacional.
També fer un agraïment molt especial a totes aquelles persones de l’Assemblea Comarcal dels
Ports, per la gran tasca social que desenvolupen tant els seus socis i com els seus voluntaris.

