
puguen tramitar tots dos expedients en les 
mateixes oficines municipals, evitant així els 
desplaçaments a Castelló.

Els assistents han formulat totes aquelles 
preguntes i dubtes que tenien, que han 
estat aclarits pel cap d’estrangeria de 
Subdelegació amb tota mena de detalls. 
També se’ls han traslladat les disculpes 
que el Sr. Germán Fernández ha presentat 
a l’Ajuntament de Les Coves, degut a una 
informació errònia que va donar al col·lectiu 
colombià en una reunió informativa convocada 
per l’Ajuntament en el mes de desembre passat. 
Aclarides totes estes qüestions i dubtes per les 
dues parts, l’Alcalde ha oferit als nouvinguts la 
seva ajuda i col·laboració per a qualsevol cosa 
que puguen necessitar, així com la de tot l’equip 
de govern i també dels serveis de l’Ajuntament, 
tal i com ja se’ls va comunicar en la primera 
reunió abans esmentada.

19).- Voleu saber més coses sobre el nostre 
poble, les Coves? Voleu vore, a més, en imatgesVoleu vore, a més, en imatges 
l’actualitat? No deixeu de visitar la Vinromà 
TV, sempre actualitzada de Toni Albella: http://
vinromatv.blogspot.com/
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17).- En breu l’Ajuntament presentarà la seua 
pàgina web. Per si la voleu vore (ja està en 
funcionament), l’adreça és la següent :  http://
www.lescovesdevinroma.es/

18).- Reunió informativa:

El 29 d’abril, l’Ajuntament va celebrar una reunió 
informativa en el col·lectiu colombià resident a 
Les Coves. L’Alcalde Jacobo Salvador estava 
acompanyat per l’equip de govern, membres del 
Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament 
i pel cap de l’Oficina d’Estrangeria del Ministeri 
d’Administracions Públiques de la Subdelegació 
del Govern de Castelló, Sr. Miguel Louzao.
 
En esta reunió s’ha informat als nostres veïns 
colombians de la seva situació ací al nostre 
país, ja que pròximament hauran de renovar la 
seva targeta de residència. I tot seguit tindran 
que tramitar l’expedient per tal de poder fer 
la reagrupació familiar aquells que així ho 
desitgen.

El Sr. Miguel Louzao els ha explicat quins seran 
els tràmits a seguir, i també els ha anunciat 
que, en coordinació amb l’Ajuntament, es 
farà tot el necessari per a que els interessats 
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