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PRESENTADAS POR FEMME FORÇA 

5.000 firmas piden mejoras 
para el hospital de Vinaròs 

Transmiten las quejas 
recogidas en los meses 
que duró la campaña 

b

La Asociación feminista Fem-
me Força Vinaròs ha presentado 
5.000 firmas ante la Conselleria 
de Sanidad para exigir la mejora 
del Hospital Comarcal de Vina-
ròs. La recogida de peticiones se 
acordó por parte de esta entidad 
el pasado mes de marzo, cuando 
el centro sanitario se quedó tem-
poralmente sin el servicio de 4 de 

los 9 especialistas en ginecología, 
dando lugar a retrasos en las ci-
tas de las usuarias y un colapso.

Entre las peticiones, piden que 
sustituyan a los especialistas que 
no están en sus consultas, de-
mandan una plaza más y la me-
jora de las condiciones de trabajo  
que tienen ahora los médicos. 

Además, transmiten las quejas 
que les ha hecho llegar la ciuda-
danía. Entre ellas, la elevada lista 
de espera en distintas áreas y los 
problemas de transporte y comu-
nicaciones que sufren tanto los 
pacientes de esta instalación, co-
mo los propios trabajadores. H
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33Representantes de Femme Força entregaron las 5.000 firmas al Consell. 
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Morella q El equipo del Consell 
de restauración desarrolla la 
rehabilitación de la fachada 
principal de la arciprestal de 
Morella para descubrir los 
colores ocultos de la puerta. J. O. 
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MORELLA SACA A LA 
Luz LOS COLORES 
dE Su ARCIpRESTAL

JAVIER ORTÍ
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Un grupo de especialistas arran-
có ayer los trabajos en la Cova 
del Roure del recinto de More-
lla la Vella. Un proyecto que per-
mitirá el particular renacimien-
to de las pinturas de arte rupes-
tre que conforman este espacio, 
declarado Patrimonio Mundial 
por parte de la Unesco.  

La Generalitat, a través del 
Instituto Valenciano de Conser-
vación y Restauración de Bienes 
Culturales (IVR+C), es la encar-
gada de la intervención que tie-
ne como objetivo mejorar la vi-
sibilidad de las creaciones, así 
como incorporar esta cueva al 
conjunto de abrigos visitable. 

En este sentido, Rafael Martí-
nez, experto en la materia, ex-
plica que «el principal proble-
ma es que durante décadas se 
han maltratado mucho. La gen-
te que iba a verlas las mojaba 
con diferentes líquidos para 

apreciarlas mejor. Esta forma de 
dañar las pinturas ha supuesto 
una degradación muy importan-
te del conjunto artístico».  

puesta en valor 
El alcalde de Morella, Rhamsés 
Ripollés, destaca la importancia 
de este conjunto para el patri-
monio de la ciudad amurallada. 
«Hay que poner en valor y recupe-
rar estas joyas rupestres para que 
todos disfrutemos y conozcamos 
más profundamente la historia», 
comenta. Fue el pasado septiem-
bre cuando iniciaron los estudios 

y la recogida de muestras para 
preparar la restauración que se 
alargará durante un mes. 

La del Roure es una de las nu-
merosas cuevas de arte rupestre 
levantino del conjunto de More-
lla la Vella. Presenta un buen ac-
ceso y protección, aunque exis-
tían graves problemas de dete-
rioro y por ello era necesaria 
una rehabilitación urgente.

El conjunto de pinturas más 
las edificaciones que componen 
la masía pueden visitarte con-
certando cita previa. Basta con 
contactar con la oficina de tu-
rismo de la localidad, median-
te el correo electrónico morella@
touristinfo.net, o formalizar la re-
serva a través del número de te-
léfono 964 173 032. 

Durante los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre se 
podrá acudir al recinto de mar-
tes a domingo, en horario de  
mañana, a las 11.00 y 12.30 ho-
ras, así como por la tarde, a las 
16.00 y a las 17.30. H

Las pinturas están  
deterioradas porque 
se maltrataban al 
poner líquidos para 
observarlas mejor 

Un ‘renacimiento’ para el 
arte rupestre de Morella
Tras un estudio que empezó en septiembre, un grupo de especialistas 

comienza la restauración de la Cova del Roure para hacerla visitable  

EL REpORTAJE 

33Trabajos 8 Especialistas, en plenas tareas para restaurar la Cova del Roure, en el recinto de Morella la Vella. 
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Les pintures rupestres de la Cova del Roure de Morella
tornaran a ser visitables després de dues dècades

diarilaveu.com/noticia/82241/pintures-rupestres-cova-roure

L'Institut Valencià de Conservació i Restauració té previst
acabar les tasques de recuperació de les imatges
prehistòriques en juliol
Dimecres, 6 de juny de 2018 06:00h
Segueix-nos a Facebook:

S.F. / València

L'Institut Valencià de Conservació i Restauració (IVR+C) va començar aquest dimarts els
treballs de recuperació de les pintures rupestres de la cova del Roure a Morella la Vella,
unes tasques que estan previstes que siguen finalitzades durant el mes de juliol, moment
en què el complex d'abrics prehistòrics tornarà a obrir-se al públic després d'haver estat
tancat més de dos dècades.

L'actuació de l'equip de restauradors de l'IVR+C de la Generalitat permetrà recuperar les
pintures rupestres de la Cova del Roure de Morella, unes imatges que es van deteriorar
per l'agressió provocada per les pluges i filtracions, així com la pressió exercida per l'home,
en tant que, durant algun temps la gent les mullava amb aigua per tal de millorar la seua
visibilitat, apuntava aquest dimarts l'alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés.

Les actuacions sobre les pintures rupestres duraran un mes, és a dir, que està previst que
acaben en juliol, moment en què la cova del Roure s'incorporarà a la ruta integrada per la
Cova Alta i les edificacions de Morella la Vella. El passat mes de setembre es van iniciar
els estudis i la recollida de mostres per a preparar la restauració que va començar dimarts.
Això no obstant, a la zona resten abrics amb restes de pintures rupestres que a hores d'ara
no s'han integrat al complex, condicionant l'accés i la protecció perquè puguen ser
visitades.

La Cova del Roure és una de les nombroses coves d'art rupestre llevantí del conjunt de
Morella la Vella. Aquesta presenta un bon accés i protecció, encara que les pintures
presentaven greus problemes de deteriorament i és necessària una actuació urgent de
restauració.

Les restes pictòriques i l'abric que les allotja van restar tancades durant més de dues
dècades, segons recordava Ripollés, i ara tornaran al circuit de visites del complex que,
des que es va reobrir, ha rebut "milers de visitants que demanen cita prèvia".

Visites a Morella la Vella

Les pintures rupestres de Morella la Vella es poden visitar demanant cita prèvia a l'Oficina
de Turisme de Morella a través del correu electrònic i per telèfon. D'aquesta manera,
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durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, aquestes es poden visitar de dimarts a
diumenge amb visites de matí a les 11.00 hores i a les 12.30 hores, així com de
vesprada amb visites a les 16.00 hores i a les 17.30 hores.
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Morella la Vella ha obert les portes a la restauració de les
pintures rupestres de la cova del Roure

L’Institut Valencià de Conservació i Restauració

de Béns Culturals desenvolupa esta actuació a

Morella la Vella.

Les  pintures  rupestres  de  la  Cova  del  Roure,  a

Morella la Vella, estan en fase de restauració durant

aquest  mes  de  juny.  D’aquesta  manera,  avui  s’ha

realitzat  una  jornada  de  portes  obertes  en  la  qual

s’han  visitat  els  treballs  de  rehabilitació  d’aquesta

cova  i  conéixer  de  primera  mà  les  tasques  que

desenvolupen  per  a  millorar  la  visibilitat  de  les

pintures.

La restauració d’aquestes pintures la realitza l’InstitutPrivacitat i galetes
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Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVR+C), el qual ha previst finalitzar l’actuació durant el

mes de juliol.  Així,  una volta finalitzada la restauració de les pintures rupestres de la Cova del Roure, aquesta

s’incorporarà a les visites guiades a Morella la Vella junt amb la Cova Alta. A més, es realitzarà una presentació del

nou contingut a la visita de Morella la Vella, així com d’un llibre sobre aquest paratge que conte un ric patrimoni

rupestre.

La regidora de Cultura i Patrimoni, Rocío Querol, ha destacat que “aquesta és una bona iniciativa per a poder veure

el treball  que estan realitzant  per a recuperar aquesta part del patrimoni de Morella la Vella”.  A més, l’edil  ha

explicat que “es tracta de veure com treballen els restauradors i restauradores, així com la diferència de les pintures

abans i després de l’actuació”. Rocío ha comentat que “aquesta visita ha sigut una activitat extraordinària aprofitant

els treballs de restauració, la qual es podrà veure també aquest cap de setmana”.

A més, aquest cap de setmana també es podrà visitar aquesta cova després de la visita habitual a la galeria de la

Cova Alta. Així, s’amplia la visita a Morella la Vella amb aquesta cova en la qual es podrà veure l’evolució del treball

de restauració que s’està realitzant.
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