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Manifest

Corria l’any 1977, eren temps difícils, la dictadura feia poc que havia tocat a la seua fi i la nostra 
comarca patia, com encara ho fa avui dia, de moltes mancances en drets, serveis i infraestructures. 
Durant aquell estiu del 77, a Cinctorres, un grup de joves van començar a parlar d’una paraula que 
ara és ben coneguda per tots nosaltres i gràcies a la qual, molta gent coneix Els Ports i els nostres 
pobles. Esta paraula era: Aplec.

Aquells joves van decidir que havien de fer alguna cosa per millorar la nostra comarca i donar-la 
a conèixer. Volien fer-se sentir i volien que les reivindicacions d’esta comarca foren escoltades. Un 
diumenge de Juliol de l’any 1978, a la Todolella van iniciar una aventura que encara dura avui dia, 
una aventura que ha voltat per tots aquells pobles que han volgut i han pogut participar-hi, una 
aventura anomenada Aplec dels Ports.

Ja han passat uns anys des d’aquell primer Aplec, però encara hi ha motius perquè es segueixi 
celebrant esta trobada comarcal. Moltes coses han millorat, però encara en tenim moltes altres 
que millorar. Moltes reivindicacions s’han convertit en realitat, no obstant, també hi ha algunes 
que s’han quedat pel camí i, altres, que mai no han sigut escoltades. Però esta comarca seguirà 
fent front a totes les injustícies que pateix i romandrà ferma per rebutjar tot allò que vaja en contra 
del benestar i del progrés de la gent d’esta comarca.

Este any, Morella albergarà la 35ena edició de l’Aplec, i amb el pas dels anys, el que va començar 
com una trobada comarcal d’un dia per millorar Els Ports, s’ha transformat en un esdeveniment 
d’unes magnituds inimaginables quan va començar. Convertit en patrimoni comarcal i conegut 
per tot el País Valencià, i també per gran part de Catalunya i Aragó, l’Aplec dels Ports és actualment 
una cita ineludible per a tots aquells amants de la nostra cultura, de la nostra llengua i, com no, de 
la nostra meravellosa comarca.

Però que els arbres no ens tapen el bosc. Durant els quatre dies que dura este Aplec, hem de dis-
frutar de la música, de la festa, del teatre, però sense perdre de vista quin és l’objectiu amb el qual 
començar esta trobada comarcal. L’Aplec és un esdeveniment reivindicatiu que naixia per donar 
a conèixer la nostra comarca i per acabar amb les mancances que esta tenia. Per això, i per tots 
aquells que, des de l’Aplec, han lluitat i treballat per millorar la nostra comarca, hem de combatre 
fins assolir el futur que Els Ports es mereix. Tu pots fer-ho possible, junts ho aconseguirem.



Al nord de la província de Castelló, a l’interior de la 
Comarca dels Ports, sorgeix entre un mar de muntan-
yes la silueta que forma l’acollidora  Morella. La seua 
situació geogràfica ha segut important en el transcurs 
dels segles i ha tingut rellevància clau en els fets his-
tòrics. Poble de pas i encreuament de camins  entre el 
Vall de l’Ebre i la Mar Mediterrània, unint Catalunya, 
Aragó i València. Morella és un poble que ha allotjat 
Ibers, Cartaginesos, Romans, Visigots, Àrabs, Cristians 
diferents cultures que l’han fet poble original.

Moltes són les personalitats que formen part de la 
nostra historia. Jaume I, Blasc d’Alagó, Francesc de 
Vinatea... junt als morellans del dia a dia, ramaders, 
agricultors, ferrers, fusters, comerciants, teixidors... 
persones que fiquen el seu granet de sorra per seguir 
escrivint la nostra història. 

I ara, una població vora les 2800 persones fa cada 
dia de Morella un poble que conjuga passat i present, 
formant quasi un museu vivent en el qual cultura, tra-
dició, llengua i progrés caminen junts.

El Castell i les muralles que un dia foren inexpug-
nables, avui obren els seus braços al visitant oferint 
el caliu de la seua gent. Amb un calendari anual que 
barreja activitats culturals, festives i tradicionals, ofe-
reix des de Gener fins Desembre infinitat d’actes que la 
mantenen viva dia a dia.

 Sant Antoni, Carnestoltes. Setmana Santa, Rogati-
ves, rotllos i primes en arribar la primavera, bous de 
Sant Roc a l’estiu i innumerables activitats culturals 
que s’estenen al llarg de tot l’any. I cada sis anys, el 
Sexenni. Festes majors per excel•lència, màxima ex-
pressió del poble unit, per complir el vot dels nostres 
avant passats. Nou dies de festes a la patrona, la Mare 
de Déu de Vallivana. I l’any abans, L’Annunci, un esclat 
de colors en una guerra de confeti que anuncia la gran 
festa sexenal.

Morella, una ciutat que perdura en el temps i que 
lluita dia a dia pel seu futur. Ací i ara us obri les seues 
portes per gaudir de les festa Comarcal més reivindi-
cativa i que més uneix els nostres pobles, L’Aplec dels 
Ports.

Història de Morella Morella



Dissabte 27 Nit
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TXARANGO
Txarango serà el plat fort del dissabte d’Aplec. Aquest grup català, visitarà 

Morella com actuació principal del 27 de Juliol. La qualitat de les seves lletres i 
el seu imponent directe faran que tots els assistents s’endinsen en el seu llarg 
viatge.

Txarango és possiblement el grup revelació de l’any en l’escena musical ca-
talana. Amb el disc “Benvinguts al llarg viatge” han aconseguit un gran èxit 
d’assistència als seus concerts, així com un reconeixement per part la crítica al 
seu treball musical. Ho van demostrar en els Premis Enderrock on van obtenir 
3 premis del públic: Millor Disc de l’any, Millor Directe i Millor Grup Revelació 
en la categoria Pop Rock, i el que li va donar la crítica com a Grup Revelació de 
l’any.

OBRINT PAS  en acústic
Obrint Pas tornarà a estar als Ports un any més. Aquesta vegada actuaran 

diumenge per la vesprada en la cloenda de l’Aplec. Després de nombroses visi-
tes a la nostra comarca amb motiu de l’Aplec, aquesta sembla que serà l’última 
vegada que els podrem veure en directe per la nostra comarca.

El grup Obrint Pas va anunciar, el passat mes de març, que aquesta seria la 
última gira que realitzarien abans de deixar els escenaris de manera temporal 
però indefinida. Lamentablement aquesta notícia, s’unia a la ja anunciada reti-
rada d’Al Tall fa uns mesos, amb la qual cosa en poc temps ens quedarem sense 
dos dels principals referents musicals valencians. La seva música té un marcat 
caràcter de denúncia social, solidaritat i com no, de defensa de la pròpia identi-
tat cultural i lingüística. Ells han decidit baixar dels escenaris, però ja ho deixen 
clar en el nom escollit per aquesta última gira ‘Seguirem’.

ORXATA SOUND SYSTEM
Orxata Sound System actuarà a l’escenari principal de l’Aplec dels Ports,on 

ens presentaran les novetats del seu nou disc 3.0
Des de la ciutat de València, Orxata han integrat l’herència del techno 

valencià dels 90 i les sonoritats tradicionals mediterrànies amb multitud de 
ritmes perifèrics com la cúmbia, el kuduro, el funk carioca, el moombahton i el 
dubstep.

Sempre hem apostat decididament per la cultura lliure, publicant des del 
nostre naixement tots els treballs a Internet sota llicències Creative Commons, 
a més fem ús de la tecnologia wiki i les xarxes socials per escriure les lletres de 
les cançons de manera col•laborativa.

Actuacions
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ASPENCAT
Aspencat, torna anys després. Ja fa uns anys que Aspencat no actuaba a 

l’Aplec, però aquest 2013 tornaran amb més força que mai amb el seu nou disc 
“Essència”. Aquest grup naixia l’any 2005, justament l’any que es celebrava l’úl-
tim Aplec a Morella. Van actuar a l’Aplec a Cinctorres l’any 2007 i també van fer-
ho a La Mata el 2009, i per tant, porten tres edicions sense actuar. Ja us avancem 
que tenen moltes ganes de tornar aquest 2013.

Fa pocs mesos, Aspencat ha presentat “Essència”. Un disc amb el qual la banda 
explora nous territoris electrònics amb nous estils com ara el Dubstep. “Essència” 
és l’evolució natural d’Aspencat sense perdre el segell dels sons greus i del llaüt 
i el missatge incisiu i crític que els caracteritza, senyes d’identitat que els han 
convertit en una de les bandes valencianes més emergents.

ELS CATARRES
Per primera vegada, Els Catarres vindran a la nostra comarca per actuar a 

l’Aplec i presentar-mos d’aquesta manera el seu últim treball ‘Postals’. Aquest 
grup d’Aiguafreda (Barcelona) és molt seguit a Catalunya i ara s’està donant a 
conèixer pel País Valencià. Pel que fa al seu estil musical, ells mateix el defineixen 
com a pop-folk-festiu i amb la seva música intentaran aconseguir que afrontem 
els nostres problemes amb més optimisme.

Aquest grup es va donar a conèixer gràcies al gran èxit que va tenir a internet 
el seu single ‘Jenifer’. Els Catarres no serien el que són sense les xarxes socials i 
youtube, així ho demostra que a la seva web.

PEPET I  MARIETA
Aquest any, des de l’Aplec se li ha volgut donar més protagonisme a un dels 

grups que, sempre que actue a la nostra comarca, ens ho fa passar d’allò més bé. 
A més, aquest 2013, presenten el seu nou disc ‘Lo món d’un mos’.

Pepet i Marieta és un grup format per músics dels voltants del Sénia. Forma 
una proposta festiva que s’impregna de les músiques “populars” de tot el món. 

Les seues lletres són tan reivindicatives com creatives. Rumba, patxanga, jota, 
reggae, bolero, ska o ritmes llatins, tot estil és vàlid per a esta banda de 8 músics 
sòlida i contundent que saben fer gaudir el públic allà on es presenten amb la 
seva fórmula de música, teatre i saber quotidians.
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XAVI  CASTILLO
Una vegada més, Xavi Castillo vindrà a l’Aplec. El famós actor de la companyia 

Pot de Plom, torna a actuar al Aplec dels Ports. A l’últim Aplec que va estar, a 
Herbés, va omplir la plaça on actuava i no cabia ni una persona més de les que 
hi havien.

Xavi Castillo, és un èxit assegurat. Les seves imitacions d’alguns dels polítics 
valencians més famosos i el seu humor àcid cap a certes institucions, li ha valgut 
la censura en més d’una ocasió. Però nosaltres no el censurem, ni ens agrada 
que ho facen, nosaltres el que volem es riure tot el possible el dissabte 27 de 
Juliol a l’Aplec dels Ports. Segur que Xavi Castillo ho aconseguirà.

MIQUEL GIL
Després del seu pas per Al Tall i Terminal Sur, Miquel Gil es va embarcar en un 

nou projecte l’any 1995. I avui veiem que aquest projecte en solitari és tot un 
èxit. Els seus èxits i les seves cançons combinació de diferents estils musicals 
té repercusió internacional.  La seva música compromesa en la llengua i en la 
nostra terra será l’encarregada de donar el tret de sortida  a  l’acte de cloenda 
d’aquest 35é Aplec dels Ports.

ATZEMBLA
Son Atzembla, un jove grup de l’horta (País Valencià) que naix de l’amistat i 

l’amor per la música. El rock, l’ska i el punk són els estils que els definixen, i amb 
els quals tracten de mostrar el seu desacord amb les situacions socials del món 
actual. A través d’unes lletres crítiques, tractemn de defensar allò en que creu-
en, com ara la cultura i la terra, i d’expressar allò que senteixen.

ATUPA
Atupa, son un jove grup de Montcada de l’Horta Nord (València) que surt de 

l’amistad per el rap.
Ens caracteritzen bàsicament per la versatilitat i la fusió de tres estils distints 

de rapejar als seus tres MC’s i quatre formes d’entendre el Hip Hop. En comú 
tenen les ganes de festa, de pasar-ho bé i de gaudir del que la música els done 
sense oblidar mai la essència del rap, que resideix a la protesta i crítica cap el 
nostre context polític i social.

MALNOM
Malnom és un grup de Vila-real amb una trajectòria de 4 anys. El 2009 estos 

quatre amics decideixen unir-se en este projecte de rock cantat en valencià, 
amb el repte de fugir de clixés i forjar un so propi, contundent i amb missatge. 
Des d’aleshores han conformat un inventari de cançons que oscil•len entre la 
duresa i la melodia. 

Han tocat en diversos festivals de referència al País Valencià,de fet l’Aplec dels 
Ports és la única cita obligada del panorama valencià que els queda per complir, 
i de segur que Manu, Dario, Hèctor i Sergio no desaprofitaran esta ocasió.

Actuacions
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ENVERGADURA
Un grup molt arrelat a la comarca té el plaer d’actuar per primera vegada a  

l’esdeveniment que els va veure nàixer. Amb els acords d’una guitarra desafina-
da sumats a la percussió d’una nevera de plàstic i les veus desgarrades i ressaco-
ses , van fer la seua primera actuació fora cartell en el camping Herbers. Ja han 
passat dos anys des d’aquella nit i amb la suma de dos amics han consolidat un 
grup amb moltes ganes de fer-se sentir. 

AI  MARAI
Son un grup musical de Rumba Catalana, emparentats amb el poble d’Her-

bers. Que es va començar a forjar l’estiu de 2010. Els anys d’amistat d’alguns dels 
components, ens van obrir les portes a conèixer les habilitats i gustos musicals 
compartits per a emprendre aquest camí que més endavant, els ha portat al 
escenaris del 35é Aplec dels Ports.

ALMORRANES GARRAPINYADES
Almorranes Garrapinyades ens presenten un projecte musical i fester en el 

qual combinen el rock dur amb l’ska o la música punk. La seva música és un crit 
de reivindicació cultural i de recuperació  dels signes d’identitat propis. Criti-
quen la societat del benestar i la hipocresia social amb un estil planer, directe, 
contundent i, sobretot, ple d’humor. Almorranes serà un dels grups que ens 
anime la vesprada més aplequera de tot l’any.

CONTRACOP
En els seus 5 anys de vida han fet més de 60 concerts alguns molt importants 

per al grup. En petits bars, amb poca gent però que els han fet sentir el calor i la 
empatia necessària per a tirar endavant en moments difícils. Ja ens van mostar 
a la 2ºPro-Aplec que son un grup amb mol a dir i en ganes de fer la seua musica 
en la comarca.

PURKINJE
Les fibres de Purkinje són les encarregades de transmetre l’impuls electric 

que permet al cor humà bategar. La música és el mateix per als quatre compo-
nents d’aquest grup de les Terres de l’Ebre. La foscor, la contundència, l’adrena-
lina i la fragilitat resulten en explosions sonores que sobre l’escenari deixen la 
seva marca en forma de sang i suor. Bukkake Social (Autoeditat, 2012) és el seu 
primer disc, del qual ja n’estan preparant la continuació.
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LA KINKY BAND
Des de Culla, Serra d’Engarceran, Ares del Maestre, Albocàsser i Castelló, esta 

banda de joves tornen a Morella després de diverses actuacions arreu de la co-
marca. La  música i l’espectacle que ens porta la Kinki és garantia d’èxit i diver-
sió. Amb diverses versions de música de tot tipus aquest grup vingut de les 
nostres terres ens farà gaudir d’una nit per al record.

MASKARATS
Maskarats és un grup que surt de la unió d’un grup de joves de la Sénia 

(Montsià, PPCC). El seu nòm fa referència al nom pel qual son coneguts la gent 
de la Sénia (mascarats). El gust musical   es variat però amb un punt notable de 
passió per l’Ska.

El seus objectius són disfrutar de la música i trasmetre els seus ideals i de-
nunciar tot allò que no els agrada de la societat. Totes les seves cançons són en 
català, defensant i reivindicant la música en lanostra llengua.

INSERSHOW
Insershow és un projecte de varis músics que durant anys han estat tocant 

en diferents grups de Barcelona i rodalies incorporant nous estils. En la preten-
ció de tocar allò que la gent vol escoltar quan està de festa. Sempre procurem 
que les actuacions estiguin enmarcades en algun context polític o social que 
doni sentit a la seua presència. Els temes que fem van desde el rock dur fins el 
flamenco-rock pasant per el punk-rock, heavy, rock de garatge, hard core, etc... 
Aquesta combinació tant completa serà l’encarregada de fer-nos ballar fins que 
el cos aguante.

APLEC DJS :
No ens volem oblidar de:

-DJ Omar Selekta
    (the Nikel Brothers System)
-Dj Patxul
-Vinaròs Tropical Crew
-DJ Macgyver

-DJ Pingüino
-Escala i Corda (Dj set)
-Pop noche
-Juan Briz
-Indies de Pacotilla
-Ado Garcia Dj

BRAZIL
Brazil és un grup emparentat en Morella  que  des de la Plana venen al 35é 

Aplec dels Ports.  “Bienvenida a los cuervos” és el segon disc d’aquest grup que 
tindrem l’honor de veure presentat a l’Aplec. A ritme de de punk-rock, Brazil ens 
farà gaudir d’una gran nit aplequera.

Actuacions



5 de novembre. Correllengua.
Arriba la flama de correllengua a Morella i la co-

missió organitzadora de l’Aplec dels Ports es dóna a 
conèixer passejant la flama de la llengua per la ciu-
tat llegint diversos manifestos dins de l’any Fuster.

25 de novembre. Dia contra la violència de gè-
nere.

L’aplec mostra el seu suport contra la violència 
masclista en un acte organitzat pel Grup de Dones 
de Morella a la placeta de l’ajuntament on vam su-
mar la nostra veu.

15 de desembre. Commemoració dels 80 anys de 
les Normes de Castelló.

La comissió organitzadora va estar present a la ca-
pital de la Plana recolzant els actes organitzats per 
Castelló per la Llengua. 

29 de desembre. 1ª Festa Pro Aplec.
Èxit de participació en les dues activitats què es 

van preparar. Per la vesprada assitiem a una inte-
ressant xerrada sobre el Fracking a càrrec geòleg 
Ramon Salas i l’investigador morellà Xavier Querol.

A la mitjanit a l’Espai Firal el mític grup valencià 
Al Tall s’acomiadava de la nostra comarca davant 
d’unes  600 persones en un emotiu concert. Van 
estar secundats pels grups Skandinat i El Jabalí de 
Fausto.

5 de gener. Sant Antoni als Ports.
El mes de gener és per excel•lència el mes de les 

Santantonades. Per tal de donar-li protagonisme a 
la festa comarcal es va organitzar un concurs de di-
buix per tots els col•legis comarcals i una exposició 
itinerant de fotografies què ha recorregut arreu dels 
Ports on la temàtica era la festa del foc.

16 de febrer. Cartell de l’Aplec.
Vam conèixer quin seria el Cartell oficial de l’Aplec 

dels Ports. “Molt a dir” del morellà Carlos Gasulla. On 
cadascuna  de les parts té el seu raonament i el seu 
element central és el lema elegit per a l’ocasió: Ací 
i Ara.

16 de març. Projecció del documental 
“Una llengua que camina”,

La casa Social de Vilafranca va albergar la projec-
ció d’aquest  documental en el què tracta la neces-
sitat, que existeix actualment, de protegir la nostra 
llengua.

28 de març. Homenatge a Vicent Andrés Estellés

La comissió va posar el seu gra d’arena al petit 
homenatge a Vicent Andrés Estellés organitzat per 
l’Ajuntament de Morella. Més endavant la seua figu-
ra era més homenatjada dintre d’un cap de setma-
na dedicat exclusivament a la seua obra.

30 de març. 2ª Pro Aplec.
La jornada va començar amb una xarrada- col•lo-

qui sobre l’estat de la sanitat actual tant a la nostra 
zona com al País Valencià. Nel•lo Monfort i Estel Or-
tells van ser els encarregats de dirigir la xarrada fent 
que els assistents participaren de manera activa en 



la mateixa.
Per la nit Contracop i els castellonencs Tom Bom-

badil van ser els encarregat d’animar als més de 500 
assistents a l’Espai Firal.

11 de maig. Col•laboració Dia de l’Arbre. 
L’Aplec dels Ports va voler plantar el seu arbre per 

a defensar este patrimoni natural tant dens i bonic 
què tenim a la nostra zona, i que ens volen destros-
sar des d’algunes administracions.

17 de maig. Festa Aplec dels Ports a 
Vila-Real.

Dins de les festes de la localitat de la Pla-
na vam col•laborar amb la penya El Tio Canya 
i vam explicar al públic assistent la forma que 
anava agarrant la festa reivindicativa comarcal. 

22 i 23 de juny. VI Fira Ibero-Romana.
L’Aplec va tindre el seu estant en l’antiga Lessera i 

va informar de totes les pròximes activitats així com 
l’exposició d’alguns manifests i alguns productes 
aplequers.

29 de juny. Caminata contra el fracking.
Dins de la jornada informativa que organitzava la 

plataforma anti-Fracking de les comarques de Cas-
telló a Vilafranca, l’aplec es va mobilitzar i va traçar 
una ruta senderista per antigues prospeccions pe-
trològiques per la qual  van caminar els molts as-
sistents.

5 i 6 de juliol. Cap de setmana Estellés.
Fa poques setmanes es va rendir homenatge a la 

figura literària de Vicent Andrés Estellés en el seu 20 
aniversari de la seua mort. 

Van haver-hi un fum d’activitats organitzades per 
l’Aplec dels Ports, entre les quals van destacar l’ac-
tuació al carrer Blasc d’Alagó de Josep Maria Notari 
i Pau Alabajos, així com l’obra de teatre què es va 
dur a terme dissabte a la vesprada “El cor tot ple de 
grills”.

5 de juliol.  Xerrada “Els Ports Educació a debat”.
Amb la participació de membres de la comunitat 

educativa vam realitzar una xerrada i taula redona 
al voltant de l’educació i el seu estat actual després 
de les retallades que tant estem sofrint.

20 de juliol. Participació en la fira de la Magdale-
na de Vilafranca.

L’Aplec va estar present en una nova edició de la 
fira de la Magdalena de Vilafranca, on es va donar a 
conèixer la programació al complet  del 35é Aplec 
dels Ports. 

20 de juliol. “La dolçaina a la Comarca dels Ports”.
Apostant per la cultura es va realitzar una xerrada 

de la mà del músic morellà Jose Vicente Castel Ari-
ño al voltant de la música tradicional a la comarca, 
on uns dels instruments fonamentals ha segut la 
dolçaina.

Caminem tot l’any



La comissió organitzadora es reserva el 
dret de fer les modificacions adients.





Hi havia una vegada, fa no molt de temps... un lloc, situat al nord de Castelló, la bonica comarca dels 
Ports, comarca que al igual que la resta del país, es caracteritzava per tenir una gran riquesa en el seu model  
educatiu . Allí l´escola rural ,  anomenada de les tres  “P”, petita, de poble i PÚBLICA, tenia uns trets impor-
tants que la feien diferent . La proximitat, perquè no hi havia molt d´alumnat  la qual cosa facilitava que les 
relacions professor- alumne foren més properes e individualitzades. 

Flexibilitat, per poder adaptar-se a les necessitats de cada alumne. I finalment, interacció, perquè les re-
lacions entre els docents, alumnes de diferents edats, pares i la comunitat local eren molt estretes i a més a 
més es disposava d´una gran varietat de recursos per tal d’oferir un bon ensenyament... una escola idíl•lica 
enfocada a aconseguir un principi de la nostra Constitució “ Totes les persones tenen dret a una educació de 
qualitat i a accedir a ella en condicions d´igualtat...”...però... de repent, va  aparèixer  “la crisi” i tot allò que fins 
ara s’havia aconseguit en educació  canvià: per a les administracions la solució a la crisi estava en retallar en 
serveis bàsics, entre d´altres en l´educació, i així ho fan fer , van començar a retallar, retallar i retallar.... És van 
augmentar les ràtios (més xiquets en cada aula), reducció de beques (llibres, transport, menjador...), menys 
recursos, recursos necessaris per a atendre l´alumnat  , reducció de les plantilles (menys professorat i més 
alumnat...), reducció també en les despeses de funcionament de cada centre i... tota la comunitat educativa 
es manifestà en contra però no van ser escoltats. 

No podem dir conte contat, ja s’ha acabat, perquè el final del conte no el sabem... de moment , el que si 
sabem i és cert com algú va dir  que en els contes es guarda la vella memòria de la comunitat i hi batega 
l’ànima de cada poble.

Per a què aquest conte puga tenir un final feliç, des de l´Aplec dels Ports cridem i reivindiquem que les 
administracions no opten per retallar en educació:

- Perquè fan retrocedir l´ensenyament públic a la situació de 30 anys enrere.
- Perquè està en joc el futur de l´educació pública.
- Perquè la qualitat de l´educació està en perill.
- Perquè necessitem una educació pública de qualitat,  garantia per al futur de la nostra societat ja que 
invertir en educació és condició imprescindible per una sortida de la crisi.

En definitiva, perquè l´ EDUCACIÓ ÉS EL FUTUR.

Montse Sorribes Pascual

Aplec i... Educació



La revolució igualitària

L’Aplec és, des de fa dècades, la primera trobada comarcal i la festa de la reivindicació d’una terra mal-
tractada. Un punt de partida que va néixer fa més de trenta anys. Joves, dones i homes, colze a colze, van 
decidir alçar la veu contra la discriminació cultural i territorial, després de la foscor i opressió d’una dictadu-
ra. Curiós, perquè avui aquelles accions i actituds de protesta es troben molt vigents en uns moments en 
els quals la crisi està assotant als nostres pobles davant la passivitat i despotisme d’uns governants que ens 
han retallat serveis, cultura, drets i llibertats.

Però no van a poder retallar ni la dignitat, la solidaritat, la igualtat, ni els somnis. Eren dones que avui 
són mares, i fins i tot àvies. Dones que habitaven a l’anomenat món rural, estudiants fora dels seus pobles, 
treballadores en el camp, en comerços, serveis, empreses i establiments d’hostaleria. Dones que, moltes, la 
majoria, van formar el Grup de Dones dels Ports, un col•lectiu sempre combatiu que avui segueix treballant 
per la igualtat. Dones que sempre han lluitat per aquesta terra, amb major esforç, com en la resta dels terri-
toris. Perquè la igualtat és una carrera de fons que no ha de cessar, encara ens trobem lluny de conquistar 
aquesta meta. 

Fa tan sol tres anys es va aprovar un projecte de llei històric, el de la Titularitat Compartida al món rural, 
una mesura que va posar a la dona en el lloc que li correspon i li va atorgar la dignitat que es mereix. Perquè 
la dona no podia ser propietària agropecuària. Una conquesta, com unes altres, que ha costat suor i llàgri-
mes i que representa la discriminació, aquesta càrrega pesada que seguim sofrint les dones. 

I, per què parlar de l’Aplec i de les dones Perquè al llarg de la història d’aquesta trobada comarcal, moltes 
de les reivindicacions tenen perspectiva de gènere, perquè la realitat que vivim als nostres pobles afecta de 
diferent manera a dones i a homes. I perquè hem de sumar a les nostres reivindicacions d’identitat, culturals 
i territorials, aquelles que retornen llibertats i drets a les dones, joves i majors, avui primeres víctimes de la 
crisi. 

Dret i llibertat davant d’un avortament gratuït, dret a una assistència sanitària igualitària, dret a una Edu-
cació en Igualtat, a un accés igualitari al mercat laboral, a un salari igualitari, una cultura igualitària, un 
futur d’oportunitats en igualtat de condicions i una societat sense maltractaments físics i psicològics,sense 
violència masclista. Avui, a les bretxes socials que estan provocant els qui ens governen a Madrid i València, 
hem de sumar les bretxes que discriminen a les dones, les ruptures de gènere. Perquè una revolució, o és 
amb les dones, feminista, o no ho és. Perquè la Igualtat ha de ser una de les nostres reivindicacions, de les 
nostres i de les vostres lluites. Dels vostres somnis.

Amparo Panadero

Aplec i... Dona



El fracking o fractura hidràulica és una tècnica d’extracció de gas que consisteix en la injecció de tones 
d’aigua, arena i químics a través de pous a grans profunditats. Aquesta barreja fa que la capa de pissarra es 
fracture i així, extraure el gas a la superfície per ser emmagatzemat.

Teòricament, esta tècnica portaria a la comarca beneficis econòmics pel cobrament de llicències i la crea-
ció de llocs de treball. Però, en la pràctica, ens trobem en una comarca on poques persones tenen la pre-
paració per a fer els treballs més tècnics. Per una altra part, hi ha un impacte ambiental molt important. A 
nivell de subsòl, els productes químics es podrien filtrar i contaminar el nostre aqüífer, l’aqüífer del Maes-
trat. A nivell de superfície, provocaria un deteriorament del paisatge a causa de la construcció d’aquests 
pous, possibles fuites de gas dels tancs que els contenen, construcció de carreteres i el trànsit continu de 
camions, provocant una contaminació acústica i ambiental.

Preocupats per aquest gran problema, un grup d’alumnes de l’IES Els Ports, concretament els de 4t d’ESO, 
vam fer un treball de recerca sobre el tema. Primer volíem aprendre més sobre el fracking, després extraure 
les nostres conclusions, i per últim, informar a la resta de companys de l’institut, perquè és un problema que 
ens afecta a tots. Vam entrevistar a Rhamsés Ripollés, alcalde de Morella; a Santi Pérez, alcalde de Forcall; 
a Paco Viñals, del grup popular de Forcall; i a Luís Rubio, diputat del grup popular a Castelló. Amb esta in-
formació i altra que vam buscar, vam fer una exposició amb la qual informarem a alumnes i treballadors de 
l’IES. A més la noticia va arribar a diversos polítics i a la premsa, que també va voler fer-se ressò.

Nosaltres, joves dels Ports, creiem en un futur basat en el turisme, l’agricultura, la ramaderia i en el nostre 
entorn. Creiem en les energies renovables, netes, com la biomassa, l’eòlica o la solar. Rebutgem qualsevol 
tècnica energètica basada en l’especulació i el deteriorament de la nostra terra, que pose en perill el nostre 
futur.

Per això, diem NO AL FRACKING!

Joana García i Bernabé Sangüesa 
IES ELS PORTS

De privatitzacions i retallades, implicacions en la sanitat dels Ports:
Des de l’any 1999 els valencians anem patint una progressiva privatització de la Sanitat pública. A hores 

d’ara, l’Atenció Primària i especialitzada del 20% dels valencians és gestionada  per empreses privades en 5 
Departaments de Salut del País Valencià. La repercussió, d’aquesta ofensiva neocon, arriba als Ports en for-
ma de mesures preses a nivell autonòmic i estatal. Reales decretos  i lleis que provoquen retallades pressu-
postàries, repagament en farmàcia o transport sanitari no urgent, desballestament programes assistència 
als Dependents, retirada Targeta Sanitària (i dret assistència normalitzada) als immigrants no regularitzats i 
tancament o disminució prestacions de recursos socio-sanitaris de la Comarca.

Als Ports hem d’assumir una població envellida, dependent i dispersa geogràficament, amb duresa cli-
matològica i unes importants deficiències en la xarxa de carreteres i transport públic. Tenint en compte 
aquesta realitat l’aplicació de  criteris únicament econòmics en la gestió sanitària ens aboca a la desaparició.

Una Sanitat Pública i de Qualitat és, en aquets temps difícils, més necessària que mai, apaivaga diferèn-
cies socials, corregeix injustícies, salva vides i patiments i arrela a la població al territori evitant la despo-
blació rural. Lluitem doncs, per una Sanitat Pública accessible, universal, equitativa i al servei del Poble, als 
Ports i arreu.

LA SANITAT NO ES VEN, ES DEFÈN.

Nel•lo Monfort

Aplec i... Sanitat

Aplec i... Fracking



El despoblament és, sens dubte, el problema més gros que arrossega, des de fa dècades, la comarca dels 
Ports. Si no hi ha gent, no hi ha serveis. Si no hi ha serveis, la gent se’n va. La qualitat de vida que hem acon-
seguit ací, en molts aspectes, és envejada en els grans centres de població. Però els entrebancs del nostre 
dia a dia són un handicap per què la joventut es quede, o torne quan acabe d’estudiar. La nostra piràmide 
poblacional està del tot invertida i molts pobles veuen, cada vegada més prop, el ser pobles abandonats. 

En el darrer padró d’habitants, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, la nostra comarca ha tornat a 
perdre població. A 1 de gener de 2012, la comarca dels Ports va comptabilitzar 8108 habitants, 131 menys 
respecte a l’anterior exercici. Durant uns anys, a començaments del segle XXI, encara que les defuncions 
continuaven sent superiors als naixements, la immigració va provocar que la tendència de dècades a la 
baixa canviara. D’aquesta manera, la major part dels nostres pobles van guanyar habitants. 

L’alegria no ha durat massa. Als padrons que s’estan aprovant enguany la llei obliga a depurar-los restant 
aquells immigrants que fa temps que no resideixen al municipi. A Vilafranca, per exemple, a 1 de Gener de 
2013 la població es quedava en 2.415 habitants. S’ha produït un descens de quasi 100 habitants. Morella 
ja va restar les pèrdues en 2011 i 2012 i, enguany, sols n’ha perdut sis, gràcies al baby-boom sexennal; els 
seus habitants, 2733. Cinctorres en té 484, i la meitat són majors de 50 anys. Forcall aguanta per sobre dels 
500, però el degoteig a la baixa no para. Castell de Cabres es manté amb 17, sense xiquets. Les xifres en el 
padró publicat de 2012 de la resta de pobles són aquestes: Herbers es queda amb 56 (-3); Olocau del Rei té 
135 habitants (-4); Palanques sols perd un i es queda amb 31 habitants; Portell també perd un i en té 234; 
Vallibona es queda amb 100 habitants, un menys que l’anterior padró; mentre Villores perd dos i es queda 
amb 48 i Sorita (-4) compta amb 146 habitants. Els pocs pobles que van guanyar població l’any passat van 
ser els següents:   La Mata(+4) amb una població de 211 habitants,  la Todolella(+2) en té 148, i Castellfort, 
que pujava un habitant i tancava l’exercici amb 238 veïns. 

Totes les institucions i tots els governants s’omplin la boca afirmant la importància de mantenir viu aquest 
territori, per història, patrimoni i per ser un dels pulmons del país. Tots diuen que lluitar contra el despo-
blament és prioritari, però a l’hora de la veritat, els entrebancs per a la gent que vol continuar vivint ací van 
sumant-se als que ja teníem, i encara que siguem a muntó cabuts, molts acaben per decidir-se a marxar.  
No volem un hospital a la vora de casa, però sí que exigim unes carreteres dignes que no ens facen tardar 
tant en arribar. Si en som pocs, i per això ens lleven línies d’autobusos, o no consideren que en la gent que 
hi ha ací es puga amortitzar un servei SAMU, cada cop en serem menys. Si no deixen que els ajuntaments 
invertisquen en serveis que no són rentables, ni de la seva competència...quina administració posarà esco-
les infantils, construirà centres de dia o residències?

La Federació de Municipis i Províncies ha estudiat el problema, per què moltes zones de l’entorn rural 
com el nostre pateixen de la mateixa malaltia. Proposen mesures de foment de la inversió; facilitats econò-
miques per a iniciatives generadores d’ocupació; formació i contractació de la població rural per a la ges-
tió integral de muntanyes; promoció de bens i productes agroalimentaris, alternatives energètiques com 
l’aprofitament de la  biomassa o la construcció de centres d’atenció a la gent, entre d’altres. 

Moltes d’aquestes iniciatives s’estan posant en marxa als nostres pobles, encara que tímidament i sense 
massa recolzament institucional. I és que la voluntat de ser, la de sobreviure com a poble, està en la gent 
d’aquesta terra. Sols cal que ens tiren una o un parell de manetes. 

Anna Querol

Aplec i... Despoblament















Ací i ara evitem la despoblació!
La disminució continuada de la gent que viu a la comarca posa en perill la seua existència. A 

més a més, Els Ports compta amb una població envellida on la mitjana d’edat de la població que viu 
durant l’any és elevada.

Ací i ara reclamem una sanitat més accessible!
Reclamem uns serveis sanitaris dignes i ens oposem a fer negoci amb la sanitat. Recordem que 

l’hospital més proper està a Vinaròs i aquest any hem estat a punt de perdre la SAMU de Vilafranca.

Ací i ara defensem una educació més propera, pública
i de qualitat!

El manteniment de les escoles rurals de la comarca és essencial per garantir un bon nivell edu-
catiu. Molts dels nostres xiquetes i xiquets han de desplaçar-se molts quilòmetres per poder assistir 
cada dia a l’escola. La universitat més propera que tenim està a més de 100 kilòmetres de les nostres 
cases.

Ací i ara per una comarca del segle XXI!
Fins fa ben poquet no érem lliures de veure a cap poble de la comarca les emissions de TV3 o 

Aragó Televisió.  Tenim moltes zones on no hi ha cobertura de telèfon mòbil,  i manca de l’arribada 
d’Internet.

Ací i ara reforcem la comunicació entre els pobles!
Reivindiquem vies de comunicació dignes, manteniment dels camins rurals... És inacceptable 

l’estat d’algun dels nostres vials, amb tanta importància com La Canà. La comunicació entre pobles 
és fonamental. 

Ací i ara protegim el nostre territori!
Amb la fractura hidràulica ens juguem el futur del nostre territori i especialment el dels nostres 

aqüífers. L’agricultura i la ramaderia són pilars fonamentals per al desenvolupament de la nostra 
comarca. Per tant, la nostra posició davant el Fracking és clara. Necessitem i volem un territori lliure 
de la fractura hidràulica. 

Ací i ara lluitem per la nostra llengua, per la nostra cultura 
i les nostres tradicions!

Som i serem dels Ports, volem escollir lliurement en quina llengua expressar-nos i defensarem el 
nostre ric patrimoni cultural. No deixarem que ningú ens impose com hem de parlar i com hem de 
ser.


