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DONEM-LI VIDA ALS PORTS

 Segons informa la Generalitat Valenciana, existeixen 72 localitats valencianes que es troben en risc de desaparéixer, 

de les quals 10 són de la comarca dels Ports i de la Tinença de Benifassà: Castell de Cabres, Castellfort, Herbers, La Pobla de 

Benifassà (municipi que també aglutina els llogarets del Bellestar, El Boixar, Coratxà, Fredes), Olocau del Rei, Portell, La 

Todolella, Vallibona, Villores i Sorita.

 A la comarca dels Ports, Vilafranca inclosa, actualment viuen 6.701 persones, cosa que significa una densitat de 

població de 6,72 hab./Km2, inferior a la terra dels samis, a Lapònia. I estem inclosos en allò que és conegut popularment com 

la Lapònia del sud, és a dir les terres que conformen la “Serralada Celtibèrica”. Són territoris que pertanyen a les comunitats 

autònomes d'Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, País Valencià i La Rioja, amb una densitat de 7,58 hab/km2.

 Curiosament, Herbers és el poble amb l’índex de despoblament més elevat de la comarca dels Ports. Des de 1986, 

hem passat de 144 habitants als 49 actuals. Això representa una pèrdua del 64,5% de la població. És el percentatge de despo-

blament més alt de la comarca i amb aquesta dada, mitjançant la celebració de l’Aplec dels Ports a Herbers, volem fer un crit 

d’atenció i alarma, a qui corresponga, per canviar aquesta dinàmica poblacional.

Després de tantes dècades en què s’ha propiciat l’emigració rural cap a les ciutats en busca de noves oportunitats de treball 

i de benestar social, comença a ser l’hora de veure els resultats, el panorama irresponsable que s’ha creat: tot un patrimoni 

paisagístic i cultural que es va deteriorant per falta de gent. Terres abandonades, camins perduts, masos sense gent, masses 

forestals incontrolades que dificulten especialment el control dels incendis, i el que tot això implica: una cultura del món rural 

que sols queda en la memòria de les antigues generacions. I paral·lelament ha anat creixent la idea que el despoblament és 

un fet inevitable, que els pobles petits estan condemnats a desaparéixer. Una mena d’acceptació de la dinàmica del temps.

 Afortunadament això pot canviar. També en els nostres pobles va apareixent una nova mentalitat, unes ganes de 

viure als pobles per part de la gent jove, una nova mentalitat neorural on es valora els aspectes positius de viure amb un 

entorn natural on les relacions són més properes i el contacte amb la natura és més viu, on s’està lluny de la massificació de 

les ciutats i la individualització que aquestes provoquen, on es pot tenir feina per teletreball o amb empreses alternatives 

respectuoses amb l’entorn i la sostenibilitat. És la mentalitat que reclamem ja fa 41 anys des del primer aplec: som jóvens, 

som el futur de la comarca, volem viure als nostres pobles, però dignament, amb la mateixa qualitat de vida que la resta de 

la ciutadania. I els pobles necessiten gent jove que vulga vindre a viure aquí i que compartisca aquesta sensibilitat de respecte 

per l’entorn, per les persones, per la nostra llengua i cultura. 

Però, sense l’ajuda institucional, sense el canvi de mentalitat, sense vosaltres —la gent d’ací i els qui vingueu de fora—, molts 

pobles dels Ports desapareixeran. Cal l’ajuda de tot el món. Benvingudes i benvinguts als Ports!

DENUNCIEM

- El desequilibri territorial del País Valencià.

- La manca d’una qualitat de vida equiparable (infraestructures, educació, sanitat, internet…) a  altres poblacions valenci-

anes.

- La tradicional i secular irresponsabilitat governamental que ha afavorit el desenvolupament urbà i que ens ha portat a la 

situació de despoblament rural actual. El despoblament no és un fenomen natural sinó el resultat d’aplicar unes determi-

nades polítiques.

- La situació crítica de despoblament i la consegüent progressiva pèrdua de patrimoni natural i humà a la comarca dels Ports.

MANIFEST
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RECLAMEM

- Mesures d’urgència per revertir el desenvolupament poblacional a la comarca dels Ports. Demà serà tard.

- L’equitat de drets entre els ciutadans, independentment de l’àmbit rural o urbà. Cal que les ciutats se senten partícips d’aquest 

problema.

- La presentació de propostes polítiques “reals” per mantenir i augmentar la població de la comarca dels Ports. Calen concensos 

polítics i que totes les administracions treballen conjuntament per afrontar aquest problema. Cal escoltar a les persones de 

l’interior i fer-los partícips en els processos de redacció de les lleis.

- La facilitació dels tràmits burocràtics a l’hora de crear noves empreses, tal com es fa a les localitats grans amb els negocis 

menuts. Calen normatives àgils que faciliten la posada en marxa d’iniciatives socioeconòmiques en el món rural. Cal una 

perspectiva territorial a l’hora de redactar les lleis perquè, altrament, aquestes només tenen en consideració la realitat de les 

àrees urbanes i desatenen les particularitats de les zones rurals. I les lleis generalistes acaben perjudicant les zones d’interior i, 

per tant, acaben sent lleis que despoblen. En definitiva, no es pot tractar igual a realitats desiguals. - No pot ser que et demanen 

les mateixes gestions per obrir un obrador de mel a La Mata que una nau industrial en un polígon de Paterna. 

- La concessió d’una nova “carta pobla” als pobles dels Ports: reducció d’impostos, obtenció d’avantatges fiscals, accés a l’habi-

tatge per a persones joves, o altres mesures per a les empreses, autònoms i població en general que treballen o vulguen treballar 

a la comarca, donada la situació de despoblament que estem vivint.

- El manteniment i la creació d’escoles per a tots els pobles dels Ports on hi haja suficients infants amb edat d’escolarització i 

facilitar un transport escolar efectiu a la resta. Un poble comença a morir quan no té escola.

- El manteniment dels petits comerços, bars i altres serveis d’hoteleria. El tancament de la tenda significa aïllament i la necessi-

tat de desplaçament per a una població envellida. El tancament  del bar significa quedar-se sense centre social i de reunió dels 

habitants del poble.

- L’adequació i manteniment de les carreteres i vies d’accés a la comarca dels Ports. 

- L’existència de serveis mèdics i farmacèutics a cada poble dels Ports.

- L’existència de serveis de telefonia de qualitat i fibra òptica per a Internet.

- El foment de l’ocupació laboral fixa -no temporal- per a mantenir el patrimoni paisagístic i cultural, que és patrimoni de tots. 

Cal pensar també en cobrar taxes pels serveis mediambientals derivats del manteniment del territori i de l’ecosistema.

- La posada en marxa de mesures imaginatives per convéncer l’opinió pública que les àrees d’interior poden ser llocs atractius 

per desenvolupar un projecte vital amb gran qualitat de vida.

- La comarcalització efectiva del País Valencià. Que la ciutadania dels Ports tinga els recursos i les competències necessàries per 

autogestionar-se, administrar-se, mancomunar els seus serveis. Que es puga viure als Ports i viure dels Ports.

Des de la Comissió Organitzadora del XLI Aplec dels Ports.
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La nostra història
 L’origen d’Herbers se situa al maig de 1233 quan Blasco d’Alagó concedeix la carta de poblament al cavaller aragonés 
Joan Garcés. Es repoblen aquelles terres conquerides als musulmans amb gent vinguda majoritàriament de Lleida que aporta la 
llengua i els costums que ara tenim.Tradicionalment, l’economia d’Herbers s’ha basat en l’agricultura i la ramaderia. Durant el 
s. XIX el poble s’especialitzà en la producció industrial, sobretot el tèxtil; i altres productes com sabó, espardenyes, fideus, 
aiguardent. Hi havia dues premses de raïm, una ferreria i una fusteria. Durant la primera meitat del s. XX s’obriren les mines de 
carbó al terme de Castell de Cabres però molt pròximes a Herbers. Durant la segona meitat del s. XX l’economia s’ha basat en 
l’agricultura i la ramaderia i actualment, s’hi està obrint pas el turisme d’interior.
Les nostres festes
 Al gener se celebra Sant Antoni. El divendres a la nit se sopa al voltant de la barraca, després diables, Sant Antoni, 
dolçainers i tots els que vulguen visiten les bodegues del poble on se’ls convida a vi, moscatell i aiguardent. La nit acaba amb 
ball. El dissabte, els diables recorren de nou els carrers pel poble però aquesta vegada per recollir els productes que a la vesprada 
es rifaran en una tradicional oferta. El primer dissabte de maig es fa una rogativa fins a la Tossa, també coneguda com la 
Muntanya de la Camiseta en record del matrimoni mort durant una guerra carlista. La dona estava embarassada i després de 
morta va donar a llum una criatura que van embolicar amb la camisa del seu pare. Pocs dies després, el xiquet va morir i es diu 
que de vegades encara se senten els plors. El 25 d’abril, per Sant Marc es fa una rogativa fins a l’ermita de la Mare de Déu del 
Sargar. El dia abans de festes se celebra un concurs de paelles organitzat per l’Associació Lo Botadó. A la vesprada, té lloc el 
tradicional Ball del Poll. La nit acaba amb una sessió de ball. La setmana del 24 i 25 d’agost se celebren les Festes Majors en 
honor a Sant Bartomeu i la Mare de Déu del Sargar. El primer cap de setmana de desembre Herbers celebra la festa de la 
Matança, es fa un sopar a base de carn de porc torrada i una nit de ball. 
El nostre patrimoni
 El Castell és una casa pairal construïda des del segle XIII al XVI amb pati d’armes. És de planta quadrada amb finestres 
ogivals d’estil gòtic amb ornaments calats i reixes originals. Sobre la porta d’entrada, amb arc de mig punt de pedra, hi ha l’escut 
d’armes dels Ram de Viu. L’ermita de la Mare de Déu del Sargar construïda als s. XIII i XIV amb els edificis que l’envolten: el 
campanar, la casa de l’ermità, la confraria, un pati interior amb una font i els corrals. Les pintures que es poden admirar són obra 
del pintor morellà Juan Francisco de Cruella, fetes el 1836 i restaurades el 1877. L’Ajuntament és un edifici de pedra, amb una 
gran balconada de fusta, en una de les seues façanes s’hi observa, esculpit en pedra, l’escut del poble. L’església de Sant Barto-
meu és una construcció anterior al 1358. De planta rectangular amb tres naus, amb una capella lateral gòtica i una portalada 
romànica amb arc de mig punt. Conserva ornaments sagrats procedents del monestir de Santa Maria de Benifassà. La llotja 
està situada al centre del poble. Es tracta d’un edifici del s. XVI construït en pedra, i que hi destaquen uns robustos arcs gòtics. 
Actualment acull el “meson” del poble. El museu etnològic “El Botadó” és un espai dedicat a la memòria dels oficis que han 
forjat la història d’Herbers. Situat en un edifici de nova construcció, ha recuperat un art porticat de l’entrada de l’hort del Baró.

EL NOSTRE POBLE

-      Extensió: 28 km2

-      Població: 49 habitants

-      Altitud: 750 metres

-      Gentilici: Herbessenc/Herbessenca

-      Distància de Castelló: 125 km

-      Any de conquesta: 1233

Fotografia de Joan Mauri

Dades bàsiques
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ACTIVITATS PRÈVIES

Taula redona sobre el despoblament a Castelló. Des dels Ports, 

vam baixar a la plana per traslladar les nostres demandes. Els polítics responsa-

bles en el tema del despoblament, tant de Diputació com de la Generalitat, van 

poder escoltar les nostres demandes: dificultats del món rural per poder tirar 

endavant negocis, crear noves comunicacions, o simplement estar comunicats! Es 

van endur un bon grapat de propostes, i esperem que en els pròxims anys es puga 

millorar algun dels punts tractats en la taula redona.

2n proaplec. Presentació del cartell a Castelló i trobada comarcal 

dintre de les festes de la Magdalena on s'hi va juntar molta gent dels 

Ports i comarques veïnes.

3r proaplec a Herbers. Es va dedicar als xiquets i xiquetes, el futur de 

la comarca. Vam disfrurar d'un contacontes i de l'actuació de Dani Miquel. 

També vam aprofitar per visitar el Castell del Baró d'Herbers, patrimoni del 

poble i al que li manca inversió per la seua total rehabilitació. 

4t proaplec a Castell de Cabres. Aquest poble veí i amb molts 

vincles amb Herbers ens va acollir per organitzar aquesta trobada on es va 

tractar el tema de la comarcalització de les nostres terres.

1r proaplec. Presentació d'Herbers com a poble que acollirà el següent 

Aplec. Caminada per ensenyar el nostre terme, dinar de germanor amb més de 

200 assistents.

Camp de treball Amunt. Durant els dies previs a l'Aplec es porta a 

terme un camp de treball organitzat per l'associació Josep Climent de Caste-

lló. Té una durada de 10 dies on joves d'entre 16 i 18 anys s'autogestionen el seu 

dia a dia sempre fent un consum al mateix poble. Consisteix en 5 hores de 

feina en col·laboració amb l'Aplec i altres activitats d'oci. D'aquesta manera 

inculquen valors de l'amor, el servei als altres, l'estima i el conreu del propi 

llegat cultural i lingüístic.
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COSES QUE HAS DE SABER

PAELLA 
MONUMENTAL

PUNT
DE SUPORT

CAIXERS 
AUTOMÀTICS

BARRA 0,0

COBERTURA

ENTORN

PÀRQUING

SERVEIS

TAQUILLA 
INVERSA

A Herbers només tenim cobertura de l’operadora Movistar  i aquelles que es 
beneficien de la seua senyal. La senyal només està preparada per a cobrir els 
serveis mínims del poble,  no ens han ampliat el servei per a l’Aplec, així que 
probablement no funcionarà durant les primeres hores del cap de setmana.

Per a totes aquelles persones que no prenen alcohol la barra 0,0% els hi 
oferirà alternatives sense alcohol a més dels típics refrescos. Estarà al 
menjador!

El caixer automàtis (Caja Rural de Teruel i 
Ibercaja) més proper està a Pena-roja (6km).

No hi ha farmàcia al poble, però hi haurà servei mèdic durant tot el cap de 
setmana per qualsevol urgència. La tenda del poble estarà oberta el dissabte 
de 10h a 14h (normalment només obri 3 dies a la setmana dues hores al dia).

Enguany hem tingut artistes que ens han demanat un espai a l’Aplec per a 
actuar. Ja que econòmicament l'aplec és autogestionat, vam pensar en crear 
un ESCENARI TAQUILLA INVERSA, un espai tranquil, sense barres, més 
íntim..., on diferents artistes podran fer la seua aportació voluntària a 
l’Aplec i el públic podrà fer el donatiu que crega convenient en acabar 
l’espectacle. És un exercici de responsabilitat i reflexió: confiem en el públic 
per valorar justament el treball artístic del qual ha gaudit!

Es cobrarà 5€ per vehicle, tarifa que servirà per a tot el cap de setmana de 
l’Aplec.

Vine a passar un diumenge aplequer en familia, 
amb una caminada a l’ermita (6km), dinar de 
germanor i disfrutar de les grans actuacions de 
cloenda! Pots comprar al web el teu tiquet per 
anticipat, fins acabar existències. No et quedes 
sense paella el diumenge i reserva el teu plat!

Hi haurà un servei mínim de transport públic per al 
divendres i dissabte d’Aplec. Parades: Vilafranca, 
Cinctorres, Forcall i Morella (destí final Herbers). 
Per a més informació i compra de bitllets ScanQR:

En contra de qualsevol tipus d’agressió ací trobareu suport i informació. Per 
un Aplec lliure d’agressions. El nostre horari serà el divendres de 21h a 7h i 
dissabte de 17h a 7h i ens trobaràs en la zona principal de concerts.

Els Ports és la nostra casa i també la teua. Ajuda’ns a mantenir-la neta!

Està prohibida l’entrada de begudes alcohòliques a les actuacions. Recordeu que l’Aplec és una festa 
autogestionada que es finança a través de les barres. Agraïm la vostra comprensió i col·laboració. 
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ESPAIS APLEC
Aquest any, des de tota l’organització de l’Aplec, hem intentat progressar en certs aspectes. Entre ells, hem intentat 
augmentar la participació femenina a les actuacions. Comptant tots els espectacles (circ, música, teatre, tallers…) 
comptem amb un 35% de dones presents! Però amb actuacions en escenaris baixem a un 21,33%. Tenim, doncs, 
molt de camí per fer. 
També hem seguit el fil del punt lila d’anys anteriors i hem creat el punt de suport. Volem que l'Aplec siga un espai 
segur. Un lloc on, si es sofreix algun tipus d'agressió o violència que no es puga gestionar de manera autònoma o en 
un cercle proper, hi haja recolzament. Tota agressió ha de tenir resposta.
Pensem que cap persona està lliure del patriarcat, perquè totes hem crescut dins la mateixa cultura. Per això volem 
promoure reflexió, consciència i conseqüència, com a oprimides i també com a opressores! Esperem que cada 
vegada més ens qüestionem totes les violències establertes com a normalitat que patim, o que exercim! Per qüestió 
de gènere, raça, orientació sexual, capacitat, classe social… L’empoderament, la sororitat, les aliances i el canvi de 
totes és necessari per una comarca, un país i un món millor.
Esperem que tota la feina que hem fet ajude a empoderar-nos i cridar, un cop més, que no estem soles! El feminisme 
ens allibera a totes i a tots!

MANIFEST PUNT DE SUPORT
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DIVENDRES 26 JULIOL
ESCENARI TAQUILLA INVERSA

22:00h – Inauguració amb La Xalera, acompanyats dels Gaiters del Forcall i Pena-roja

ESCENARI ROCA MOLA

00:00h –  SAKUMBUE
01:30h –  AZERO
03:15h – LA KINKY BAND
06:30h – 3 DE PEGO

DISSABTE 27 JULIOL
13:00h - Taller infantil de Slack-line al MENJADOR

ESCENARI PLAÇA

11:00h – Taller Infantil No Dirigit
11:00h – Presentació Projecte Terra Plena de Vida
11:30h – Xerrada Vida rural i comunitària. Participa: Lakabe (Navarra); Mas Boixanc (Tarragona); 
Olla (València); Barchel (València).
13:00h – Vermut Musical amb els Tigres del Maestrat
13:30h – Visita Guiada Exposició Geografies de conflicte i confluència: Maquis i masovers als Ports
 de Lluís Ibàñez.
15:00h – Animal Sound Djs
17:00h – The Circus Show
18:30h – Actuació de Muixerangues: Conlloga, Muixeranga de Vinaròs i Muixeranga de La Plana
21:00h – Teatre: Parla Cony Parla de la Companyia Unaovarias
22:00h – Dj Bruixa

ESCENARI TAQUILLA INVERSA

12:00h – Bach a l’Aplec per Jaume Fabregat
17:00h – Teatre de l’Oprimit amb «La Guitza»
20:00h – Circ Jacinto Sifón Fontana

ESCENARI BARRANK ROCK

17:00h – EIXAM
18:00h – ESPARDENYES
19:15h – MIM
20:30h – LA FULLA KADUKA
21:45h – TITO PONTET
23:00h – RÀDIO RUDE

PROGRAMACIÓ



DISSABTE 27 JULIOL
ESCENARI ROCA MOLA

00:00h – PUPIL·LES
01:15h – LOS DRAPS
02:45h – EBRI KNIGHT
04:15h – INSERSHOW
06:45h – Djs CALMANT SYSTEM

DIUMENGE 28 JULIOL
ESCENARI PLAÇA

09:00h – Caminada Camí Vell Ermita (6km).
11:00h – Taller JUGAFUSTA (Món d’animació)
12:00h – Visita Guiada Exposició Geografies de conflicte i confluència: Maquis i masovers als Ports 
de Lluís Ibàñez.
14:00h – Paella Monumental al menjador (necessari comprar tiquet).
16:30h – PEP BOTIFARRA
17:15h – XAVI SARRIÀ EN ACÚSTIC
18:00h – DANSA GUERRERA DE LA TODOLELLA
18:30h – Cloenda Aplec
18:45h – EL DILUVI
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EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ MAQUIS I MASOVERS “Geografies de conflicte i con-
fluència: Maquis i masovers als Ports” de Lluís Ibàñez. (Escenari Plaça)
Horari: Dissabte i diumenge de 11h a 14h i de 17h a 20h.

EXPOSICIÓ “Vicent Andrés Estellés, cronista de records i d’espe-
rances” i “Carles Salvador, escriptor de l’any 2015” (Museu Etnològic). 
Horari: Dissabte de 11h a 14h i de 17h a 20h. Diumenge de 12h a 14h.

XERRADA "Vida rural i comunitària" (Escenari Plaça)
Participants: Lakabe (Navarra), Mas Boixanc (Tarragona), Olla (València) 
i Barchel (València).
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LA KINKY BAND

GRUPS

LA XALERA
Teatre de carrer i animació de Vilafranca. Es va fundar el 92. Les presenta-
cions de l’Aplec són els espectacles que caracteritzen l'última etapa amb els 
seus efectes de llum, imatge, so, dansa, música en directe i dramatització. 
Volen promoure el teatre i l'animació, el compromís i el voluntariat, la cultu-
ra, el treball en equip i el foment de l'oci educatiu. Transmeten emoció, 
alegria i, sobretot, fan xalar.

GAITERS DEL FORCALL I DE PENA-ROJA
Els gaiters de Pena-roja són un grup d'amics que des de fa anys 
disfruta tocant bona música, fent bona festa i portant un pas més 
enllà la música tradicional. Els dolçainers i tabalaters del Forcall ja 
fa anys que acompanyen i animen les festes del seu poble i de tota 
la comarca dels Ports.

Sakumbue és un jove grup castellonenc nascut de la il·lusió per donar vida a un 
nou estil. La seua música cerca, fusionant bases llatines amb melodies balcàni-
ques i escollint la pròpia llengua, trencar, explorar i crear, però alhora, arribar a 
tothom. Sakumbue és una crida a la dansa, és festa, amistat i, sobretot, molt, 
molt de comboi.

SAKUMBUE

3 DE PEGO
Després d'haver recorregut les comarques en busca dels millors concerts i festes 
majors, Els hereus de Pego van decidir unir-se i crear una selecció irresistible de hits, 
acompanyats d'un show amb micròfons enèrgics i trepidants. Els seus directes van 
des del rock fins a l'ska, passant pel punk i el rap, només amb el denominador comú: 
cançons ràpides i ballables. Prepareu-vos per una nit sense parar ni un instant de 
ballar!

La Kinky Band és una orquestra que té com a principal objectiu fer dels 
seus directes una festa. Diversitats d'estils, frescor i diversió!

Azero, grup veterà i habitual de l’escena rock d’Aragó va nàixer a la Codonyera, el 
1996. Amb set àlbums d’estudi, un disc en directe i multitud de concerts per tot 
el país, ha actuat en importants festivals. El seu estil és variat, amb influència 
punk, metal, rock dur... Tot i el pas del temps, Azero ha mantingut sempre una 
essència, un compromís amb la seua terra, amb els pobles petits i amb les injus-
tícies socials.

AZERO  

LA KINKY BAND
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XERRADA VIDA RURAL I COMUNITÀRIA
Diversos projectes que viuen en el món rural i en grup ens exposaran les seues experièn-
cies, característiques i forma de vida. Alguns dels punts comuns són la recerca de 
l'autosuficiència, la vida en comunitat o en xarxa propera, i la simbiosi entre persones, 
animals i plantes. Ens acompanyaran alguns membres de: Olla (València), Barchel 
(València), Lakabe (Navarra), El Mas Boixanc (Tarragona).

PROJECTE TERRA PLENA DE VIDA
Projecte amb més de 80 voluntaris i alguns col·lectius. A través d’un videoclip i una 
cançó volen reivindicar el greu despoblament que patim als nostres pobles. En som 
pocs, però els Ports és una comarca plena de vida! També volen donar un protagonis-
me important a la dona per mostrar el paper fonamental que aquesta ha tingut al 
llarg de la història de la comarca i quen en molt casos, no ha estat valorat.

CIRC JACINTO SIFÓN FONTANA
Un fontaner atípic amb múltiples habilitats, un idiota fora de sèrie amb la 
caixa d’eines plena de sorpreses. Un recital còmic i de circ on música, clown, 
malabars, poesia i equilibris impossibles deixaran més d’una boca oberta i 
alguna que altre riallada en l’aire. Un espectacle d’autor, original dels que no 
es veuen per la televisió.

         ELS TIGRES DEL MAESTRAT
Estiu de 2018, Llucmaçanes (Menorca). Dos amics es proposen recopilar música per 
amenitzar la festa amb un fil conductor: totes les cançons han de ser versions. 
D'aquesta idea naix ''Els Tigres del Maestrat'', un batibull musical de ritmes princi-
palment d'origen jamaicà (Rocksteady, Ska, Reggae, etc).

GEOGRAFIES DE CONFLICTE I CONFLUÈNCIA: MAQUIS I MASOVERS 
ALS PORTS
Setze fotografies de masos dels Ports representatius de com va afectar la presència dels 
maquis i la seua repressió. Aquestes imatges triades d’entre les fetes a vora 200 masos i preses 
el mateix dia que van succeir els fets,  amb un punt de vista objectiu, frontal i horitzontal, 
fugint de la estètica donen visibilitat a un silenci que el terror va provocar a la comarca i que 
encara dura. Més a blog.maquisimasovers.com

BACH A L’APLEC - JAUME FABREGAT
La música viatja creuant fronteres, té el poder de transportar-nos pel 
temps i l'espai, entre els límits de la fantasia i la realitat. En aquesta cita 
el violista morellà Jaume Fabregat ens aproparà la música clàssica en un 
context informal, a partir de la interpretació de la Suite núm.5 de J.S. 
Bach. Per mitjà de breus explicacions comprendrem i gaudirem del geni.

    TEATRE DE L’OPRIMIT “LA GUITZA”
Són un grup de teatre de les oprimides gestió col·lectiva i rotativa. Una companyia 
anòmala i diversa que busca ser la pedreta que s'ha colat a la teua sabata mentre 
caminaves. Fan teatre com a pregunta, com a assaig de les transformacions socials 
que volen muntar tot i venir sense manual d'instruccions. La no-resposta que porta-
ran a escena són les fronteres. Les que es veuen, i les que no.
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ANIMAL SOUND DJ
AnimalSound, Format per Omar selekta (MC/SELECTOR) i Membranaman 
(SELECTOR) és el primer sound format a l'interior de Castelló al 2009. Han 
compartit escenaris amb sounds i cantants d'arreu del país com Morodo, Herma-
no L, Ganjahr Family... Mesclant estils com el reggae, dancehall, dub, hip hop... de 
segur et faran ballar de valent.

      THE CIRCUS SHOW
Aquesta companyia formada per Victor Segarra i Marta Martin ens oferirà l'espectacle 
de circ anomenat “The circus show”: on dos artistes, després de treballar 
durant anys per a un famós circ decideixen marxar i emprendre una nova carre-
ra! Un espectacle que inclourà acrobàcies, fuet, malabars i rulo. Una paròdia 
elegant i atrevida que segur es troba plena de sorpreses!

MUIXERANGA VINARÓS
Esta associació cultural va nàixer l’any 2013 a Vinaròs. Es tracta 
de la muixeranga més al nord del País Valencià i la seua creació 
va ser clau en l’inici de la nova etapa de creació i expansió de les 
muixerangues en la segona dècada del segle XXI. 

      MUIXERANGA LA PLANA
Colla arrelada al territori, profundament, i amb un compromís clar amb la cultura, la 
llengua i la societat nostra, enxarxats amb moviments socials i populars. Participem en 
trobades de muixerangues de fora de la Plana, i hem fet diverses trobades a la nostra 
comarca. Participa en festes i esdeveniments dins i fora del País Valencià.

                MUIXERANGA CONLLOGA
Associació cultural creada el novembre de 2013, a Castelló de la Plana, amb la finalitat 
bàsica de recuperar i promoure la muixeranga, el ball dels valencians i les torres huma-
nes en general. Des de l'actuació el 2014 a l’Aplec celebrat a Sorita, la Conlloga ha parti-
cipat en les darreres edicions mostrant el seu compromís amb el territori, marcant 
l’Aplec com la fita de cloenda de temporada.

        DJ BRUIXA
DJ Bruixa és d’origen vila-realenc i resident a Benimaclet. El reggaeton pot ser 
feminista, i així ho demostren les seues sessions, on escoltarem música balladora 
feta per dones, bolleres, trans i queer amb contingut 100% feminista. No podrem 
parar de moure les caderes!

UNAOVARIAS - PARLA CONY PARLA
Parla cony parla és una peça de teatre físic creada per la companyia valenciana 
Unaovarias que reflexiona, amb humor i ironia, què implica habitar un cos 
cíclic en una societat lineal. A través del teatre textual i gestual, la dansa i la 
música en directe, quatre dones alcen les seues veus i es pregunten; per què 
hem passat de deesses a bruixes?

GAITEROS MORELLA
Agrupació hereva de la llarga tradició i història que la figura del gaitero ha tingut 
a la ciutat de Morella. Tradició que es remunta a diversos segles, i que està total-
ment integrada en les manifestacions culturals, protocol·làries i festives de 
Morella. Les dades més antigues que existeixen són del segle XVI i provenen dels 
llibres de les Confraries que llavors exisitien a Morella.
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EIXAM
A la Franja de Ponent és ben sabut que es parla català, però Eixam és la 
prova que, en l’àmbit musical, hi ha gent que aposta per aquesta llengua. 
El seu últim EP Fulles naix d'una vesprada d'assajos al Garito d'Arens de 
Lledó. Una vesprada en què velles i noves cançons van prendre forma de 
les mans d'amics que vam quedar per a passar un ratet fent alguna cosa 
pareguda a música

         LA FULLA KADUKA
Nascut l’estiu del 2015, amb membres d’arreu del País Valencià, al maig del 2017 
van encetar la gravació de quatre cançons que els han servit de presentació i 
proposta allà on han anat. Actualment estan treballant en el seu primer disc; 
més sòlid i coherent en un estil propi, de diferent fonts, com són el rock i el hard 
rock, l’ska i el reggae, i fins i tot els ritmes llatins, el jazz i el punk.

MIM
Els seniencs MIM són una banda de rock alternatiu amb una 
posada en escena molt enèrgica i una música plena de progressions 
i dinàmiques sonores que connecten amb el públic. Influenciats per 
grups diversos com: Berri Txarrak, Biffy Clyro, Izal, Arctic Monkeys, 
entre d’altres. Amb tan sols dos EP’s publicats han trepitjat molts 
escenaris durant el 2018 per diferents indrets de Catalunya i País 
Valencià.

            ESPARDENYES
Amb una forta base musical la formació vilafamesina s’inscriu clarament en 
el món rural, amb referències explícites al territori més pròxim i a la vida 
quotidiana dels joves que ronden els vint anys. “Espardenyes” interpreta 
cançons divertides, per a ballar, amb lletres transgressores i històries 
surrealistes plenes d’optimisme i bon humor amb els seus ritmes rock-ska.

TITO PONTET
Amb el seu segon disc, Bon Port, consoliden el seu estil de fusió jamaica-
na i llatina. Els 10 músics de la banda alcoiana porten als escenaris un 
nou espectacle amb arranjaments de colors jazzístics carregats d’energia 
i explosivitat. El directe és un viatge a través dels diferents estils arrelats 
al Carib com el mambo, el bogaloo, el reggae i la cúmbia del Pacífic, ple 
de cançons fetes per ballar.

             RÀDIO RUDE
Jove banda d’ska clàssic i 2tone de València. Influenciats pels grans com The 
Specials, Mr Symarip, The Skatalites I Hepcat entre altres. Concerts tant a nivell 
estatal com internacional, segueixen en l’ona de l’escena amb l’objectiu de recupe-
rar i fer tornar a sentir els sons més skatalítics dels 60 a Jamaica i els 2Tons de la 
segona onada de l’Ska als carrers d’Anglaterra.
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PUPIL·LES
El trio format per les dues cantants i DJ Rule va nàixer l’any 2014 a València. 
Destaquen per unes bases treballades i molt ben acabades, lletres festives 
i reivindicatives on destaquen els missatges feministes. Han col·laborat en 
Kiko Tur i Pasqu Giner d’Aspencat, Hèctor Galan de ZOO, Tremenda Jauría 
i Esne Beltza. Pupil·les són part d’un canvi en un panorama que reclama a 
crits la feminització dels escenaris.

      LOS DRAPS
Des de la comarca del Matarranya arriben Los Draps. Considerada 
la banda més potent de la Franja d'Aragó, arriben a l'Aplec dels 
Ports per a presentar 'La penúltima bala'. Punk amb vent i dolçaines 
i molta tralla a l'escenari. Los Draps estrenaran este estiu la cançó 
oficial de l'Aplec d'Herbers 2019: "Som l'Aplec".

       INSERSHOW
Va començar a mitjans del 2003 amb la idea de tocar allò que la gent vol 
escoltar quan estan de festa. Els temes van des de rock dur fins al 
flamenc-rock passant per el punk-rock, heavy, rock de garatge, hardcore, 
etc. Sempre procuren que les seues actuacions estiguen emmarcades en 
algun context polític o social que done sentit a la seua presència.

DJ CALMANT SYSTEM
El 2014 van iniciar juntament amb 4 amics un projecte per disfrutar de la 
bona música i de la festa. Des d’aleshores no han parat de fer ballar a tota 
la gent i de totes les edats amb la millor música rock , rock català i valen-
cià de la comarca dels Ports.

EBRI KNIGHT
Ebri Knight és un projecte sòlid, aixecat amb dedicació i esforç propi. 
Una reputació incontestable, guanyada a cop d’uns directes enèrgics i 
una actitud punk i compromesa, on la tradició musical mediterrània i la 
celta xoquen i exploten. Han demostrar que és possible aconseguir ser 
cap de cartell a festes majors, festival i sales, mantenint intacte el 
compromís i la identitat. 
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PEP BOTIFARRA
Este cantaor tradicional valencià compta amb més de trenta anys d’expe-
riència. És reconegut per la seua tasca de recollir mostres de la cultura musi-
cal oral valenciana. 

           EL DILUVI
El grup de mestissatge mediterrani Alcoià llança “Junteu-vos”. Una 
revolució del seu, ja conegut, folk festiu. Més arriscat, amb lletres 
que apel·len a la col·lectivitat, a ajudar-se mútuament i al clàssic 
«junteu-vos» d'Ovidi Montllor. Després d' “Alegria” i d' “Ànima”, ara 
El Diluvi madura i va un pas més enllà signant cançons originals, 
combatives, militants, poètiques i de sonoritat única.

        XAVI SARRIÀ EN ACÚSTIC
Xavi Sarrià va tornar als escenaris ara fa un any amb un nou disc i 
acompanyat de la potent banda El cor de la fera. Enguany presen-
ta l’EP ‘Alliberar-nos’, on hi ha inclosa la cançó ‘A ple pulmó’, que 
va enregistrar a Herbers en homenatge a l’Aplec dels Ports. Xavi 
Sarrià torna a l’Aplec per oferir-nos un concert especial en format 
acústic amb les noves i antigues cançons que ja són clàssics de la 
nostra música.

DANSA GUERRERA DE LA TODOLELLA
Declarades Patrimoni Històric Cultural i transmeses des de fa 
segles de generació a generació. Destaca per la seua antiguitat, 
originalitat, diversitat de balls i instruments, i per la dificultat i risc 
que comporten. Les danses són un conjunt de 15 balls o mudances 
que s’executen al só de la dolçaina i el tabal. És l’únic ball que 
combina castanyoles, garrots o bastons, pau i espases.

                JUGAFUSTA (MÓN D’ANIMACIÓ)
Món d’animació és una empresa que treballa en serveis d’animació 
sociocultural i activitats educatives des de fa 19 anys. Volen donar a la 
societat un conjunt d’eines perquè puga desenvolupar-se autònoma-
ment, en la participació i la reflexió. Són animadores-educadores, i 
actuen allà on es pot intervenir en un programa educatiu des de 
qualsevol vessant.
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AJUNTAMENT 
DE FORCALL

AJUNTAMENT 
D’HERBERS

COL·LABORADORS:

AJUNTAMENT 
DE CASTELL 
DE CABRES

AJUNTAMENT 
DE CINCTORRES AJUNTAMENT 

DE MORELLA

AJUNTAMENT 
DE VILAFRANCA

DIVENDRES 26
ESCENARI TAQUILLA INVERSA

Inauguració amb La Xalera, acompanyats 
dels Gaiters del Forcall i de Pena-Roja.

22.00h

ESCENARI ROCA MOLA
SAKUMBUE00.00h
AZERO01.30h
LA KINKY BAND03.15h
3 DE PEGO06.30h

DISSABTE 27

ESCENARI PLAÇA
Taller Infantil no dirigit.11.00h
Presentació Projecte Terra 
Plena de Vida.

11.00h

Xerrada “Vida rural i 
comunitària”. Participa: 
Lakabe-Navarra;
Mas Boixanc-Tarragona;
Olla-València; 
Barchel-València.

11.30h

Vermut Musical amb els Tigres del 
Maestrat.

13.00h

Visita guiada Exposició 

als Ports“ de Lluís Ibàñez.

13.30h

Animal Sound Djs.15.00h
The Circus Show.17.00h
Actuació de Muixerangues: Conlloga, 
Muixeranga de Vinaròs i Muixeranga de la 
Plana.

18.30h

Teatre: Parla Cony Parla de la Companyia 
Unaovarias.

21.00h

Dj Bruixa.22.00h

ESCENARI TAQUILLA INVERSA

Bach a l’Aplec per Jaume Fabregat. 13.00h
Teatre de l’Oprimit amb La Guitza. 17.00h

20.00hCirc Jacinto Sifón Fontana.

ESCENARI BARRANK ROCK
EIXAM 17.00h

ESPARDENYES 18.00h
19.15hMIM

LA FULLA KADUKA 20.30h
TITO PONTET 21.45h

23.00hRÀDIO RUDE

ESCENARI ROCA MOLA
PUPIL·LES 00.00h

LOS DRAPS 01.15h
EBRI KNIGHT 02.45h
INSERSHOW 04.15h

06.45hDjs CALMANT SYSTEM

DIUMENGE 28

ESCENARI PLAÇA

Taller JUGAFUSTA 11.00h

Paella Monumental al menjador 
(Necessari comprar tíquet)

12.00h

PEP BOTIFARRA

14.00h

Cloenda Aplec

16.30h

Visita guiada Exposició 

Ports“ de Lluís Ibàñez.

17.15hXAVI SARRIÀ en acústic

18.00hDANSA GUERRERA DE LA TODOLELLA

18.30h
18.45hEL DILUVI

HORARI EXPOSICIONS
“
masovers als Ports“ de Lluís Ibàñez. 
(Escenari Plaça)

“Vicent Andrés Estellés, cronista de records i 
d’esperances” i “Carles Salvador, escriptor de l’any 
2015“ 
(Museu Etnològic)

Dissabte     11.00h-14.00h i 17.00h-20.00h
Diumenge 11.00h-14.00h i 17.00h-20.00h

Dissabte     11.00h-14.00h i 17.00h-20.00h
Diumenge 12.00h-14.00h

09.00hCaminada Camí Vell 
Ermita (6km)

Taller infantil Slack-line. 
(Al menjador)

13.00h

Menció honorífica XLI Aplec dels Ports

          José Pallarés Giner 

José, Joserito, El rubio, El ros (que així són les 

diferents maneres d’anomenar-lo) és un 

personatge peculiar. Veí d’Herbers, de casa 

Baltasar (sense pronunciar la “r” final. Als 

Ports les “r” finals no les pronunciem), és un 

exemple de lluita i constància per la pervivèn-

cia del seu poble, per lluitar per la seua millora 

i contra el despoblament. De jove, va partici-

par en nombroses reunions i iniciatives per 

trobar alternatives per poder viure a la comar-

ca. A la dècada dels setanta, i fruit d’aquestes 

inquietuds, va participar en la creació d’una 

granja comunal que va permetre el treball i 

ingressos a la gent d'Herbers.

Des de l’organització de l’Aplec volem premiar 

la seua actitud i trajectòria i especialment la 

seua qualitat humana, de persona bona, justa i 

compromesa amb el seu poble. No debades ha 

sigut alcalde d’Herbers molts anys i ha dedicat 

gratuïtament moltes hores a resoldre proble-

mes de les persones sense importar-li quina 

era la ideologia i pensament del seu veïnat.

AJUNTAMENT 
DE PENA-ROJA
DE TASTAVINS

AJUNTAMENT 
DE MONT-ROIG
DE TASTAVINS


