
41é Aplec dels Ports

Per una nova carta pobla als pobles dels Ports

Encara  sota  l’impacte  que  ha

representat  llegir  el  magnífic

llibre recopilatori dels 40 anys de

l’Aplec  dels  Ports,  presentat  al

recent  Aplec  de  Vilafranca,  una

altra  vegada  anem  a  parlar-ne,

més  concretament,  sobre  els

motius  que  ens  impulsen  als

herbessencs  a  realitzar  el  41é

Aplec dels Ports. D’entre tots els

articles  d’aquest  llibre,  fet  amb

autèntica estima per la comarca, hi ha un que ens ha colpit, es tracta del titulat “Una

demografia adversa” de Kassim Carceller. Herbers, el poble organitzador del 41é Aplec

dels Ports, ha vist reduïda la seua població en un 64,5% des de l’any 1986. S’ha passat

de 144 habitants el 1986 als 48 habitants de l’últim any 2017.

Herbers,  com altres pobles dels  Ports,  s’està morint.  Ja no queda gent ni  per a

emigrar:  30 persones tenen més de 60 anys i  solament hi ha dues persones amb

menys de 30 anys. Encara estem a temps d’invertir la tendència poblacional? És en

aquesta qüestió on la comissió organitzadora del 41é Aplec dels Ports vol centrar totes

les  iniciatives  que  afavorisquen  un  debat  enriquidor  per  buscar  solucions  al

despoblament i, al mateix temps, aprofitar la celebració de l’Aplec per fer una crida

urgent a les institucions, als mitjans de comunicació, a l’opinió pública en general, per

salvar els pobles de la comarca dels Ports.

Seria  injust  descarregar  tota  la  responsabilitat  de  la  situació  actual  de

despoblament  a  les  polítiques  governamentals.  Som  conscients  que  des  de  la

Generalitat Valenciana amb el  seu recent programa “Avant” (Grup de Treball  en el

marc  de  l’Agenda  Valenciana  de  Despoblament)  impulsat  per  la  consellera  Elena

Cebrián,  i  també  el  programa“Avalem  Territori”  impulsat  pel  SERVEF,  busquen  la

manera de solucionar aquesta problemàtica.  La Diputació de Castelló amb el   “Pla

Repoblem” i la Taula del Sénia, també intenten ajudar en aquesta qüestió. També va

estar present en la nostra comarca l’Agenda 21 per aconseguir un desenvolupament

sostenible.  Des  de  la  Unió  Europea,  s’han  oferit  els  programes  Leader per  al

desenvolupament  rural.  I  segurament,  ens  deixem  en  el  tinter  altres  propostes  i

programes que han beneficiat la comarca dels Ports. Tanmateix, la realitat és tossuda i

en molts pobles dels Ports estem on estem, és a dir, amb l’aigua al coll. Ens fa la

impressió que si no s’actua ja d’urgència, demà serà tard. Passarà com aquells pobles



de la  setena de Benifassà que els van posar  l’aigua i  la llum quan tenien menys

habitants  que  Herbers  i  ara  pràcticament  ja  no  queda  ningú  perquè  ja  era  una

població envellida. Qui vindrà als pobles dels Ports si tanquen les escoles? Qui vindrà

als pobles dels Ports si s’han de desplaçar per anar al metge o a la farmàcia? Qui

vindrà als pobles dels Ports si hi ha carreteres amb clots i on de vegades sol pot pasar

un cotxe? Qui vindrà als pobles dels Ports si  estan mal comunicats? Qui vindrà als

pobles dels Ports si els serveis de telefonia són escassos i no hi ha fibra òptica per a

Internet? I si no hi ha habitatges disponibles? I si no hi ha ocupació? I si no disposen de

comerços, bars, o serveis d’hoteleria? Tant costa solucionar aquests problemes per a

una població tan reduïda amb mesures de discriminació positiva? Qui mantindrà el

patrimoni paisagístic i cultural de la comarca dels Ports? Reclamem, amb urgència,

una llei de comarcalització que dote de competències a las nostres comarques per

poder fer front a l’actual desequilibri territorial del País Valencià. I que la Generalitat

puga garantir la qualitat de vida necessària en totes les comarques valencianes.

No  estem  parlant  d’utopies.  En  altres  territoris  s’ha  aconseguit  una  evolució

demogràfica positiva en el món rural i s’han creat llocs de treball. A Catalunya, on

l’organització territorial és per comarques, fa anys que es fan propostes alternatives i

majoritàriament s’ha revertit el procés poblacional. Altres casos interessants són el cas

d’Escòcia  amb  l’agència  HIE  (Highlands  and  Islands  Enterprise)  que  està  dirigida  per

professionals  tècnics  que  tenen  com  a  missió  desenvolupar  el  món  rural  i  que

responen pel seu treball, no per polítics, ni funcionaris. També el cas de Costa Rica on

ha tingut èxit el programa de desenvolupament rural sostenible.

També seria injust descarregar tota la

responsabilitat  de  la  situació  actual  als

habitants  residents  a  la  comarca  dels

Ports i a tots aquells que hi han marxat

tenint possibilitats de quedar-s’hi. No tot

el món està a gust en un entorn rural, ni

té  la  qualitat  de  vida  que  es  té  en  un

entorn  urbà  a  nivell  de  serveis  i

oportunitats. Tanmateix, la gestió política

i  municipal  de  la  comarca  també  ha

tingut  i  té  les  seues  llacunes  i

incompetències  i  el  que  és  el  pitjor:  l’acceptació  majoritària  en  la  comarca d’una

mentalitat negativa: “Aquí no podem fer res”, “És normal que ningú vulga viure aquí”,

“això no ho pot canviar ningú, els pobles desapareixeran, és la dinàmica del nostre

temps”. Combatre aquesta mentalitat també és un cas d’urgència. 

La  gent  que  va  repoblar  aquesta  comarca  durant  el  segle  XIII  procedia

majoritàriament de les terres occidentals de Catalunya i s’hi van instal·lar perquè se’ls



va oferir incentius per fer-ho: terres per a treballar, exempcions fiscals, explotacions

comunals, drets i justícia com a ciutadans lliures…, mitjançant les conegudes cartes

pobles.

Abans  que  arribe  l’hora  de  les  lamentacions,  cal  començar  a  fer,  des  de  les

institucions, noves “cartes pobles” a la comarca dels Ports i s’ha d’incentivar el nou

repoblament amb mesures de discriminació positiva que afavorisquen la vinguda de

gent a aquells pobles dels Ports que s’estan morint -literalment- perquè ja no queda ni

gent amb edat per anar-se’n a les ciutats.

Ara que encara estem a temps, esperem que la celebració del 41é Aplec dels Ports

a  Herbers,  al  poble  que  ha  perdut  més  habitants  de  la  comarca,  servisca  per  a

encendre la llumeneta roja, el crit d’alerta necessari per posar damunt la taula tota la

problemàtica del despoblament i buscar alternatives per poder mantenir una comarca

viva, digna i sostenible. Donem-li vida als Ports.


