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23, 24 i 25 de juliol de 2021



NORMES COVID
Sempre que siga possible mantingues la 
distància de seguretat.

Porta la mascareta sempre que hages 
d’anar a demanar a la barra i evita 
tocar-la molt sovint.

Neteja’t les mans o posa’t gel 
hidroalcohòlic abans d’entrar als 
esdeveniments.

Mantinguem, entre tots i totes, els 
espais nets i desinfectats.

Si et trobes malament, queda’t a 
casa.

Zona de càmping i autocaravanes no 
disponible.

Grup màxim de 10 persones per taula i 
espai.



MANIFEST



FORCALL

El seu recorregut al llarg de la història
NombrosesNombroses troballes arqueològiques evidencien que els primers 
assentaments de població van tenir origen a Lesera, una ciutat 
iberoromana propera a la localitat. Es considera el jaciment 
arqueològic més important de la província de Castelló i 
probablement l’única ciutat romana entre Sagunt i Tortosa; per la 
qual cosa ha estat declarat Bé d’Interés Cultural. Ubicat en la 
"Moleta dels Frares" o "Moleta de Liborio", va ser descobert l'any 
1876 pel Dr. Nicolás Ferrer Julve.1876 pel Dr. Nicolás Ferrer Julve.
L'any 1235, Forcall va ser conquerit per Blasc d'Alagó, cavaller 
del rei Jaume I. Anys després, en 1246, l'Infant Pere de Portugal 
va concedir la Carta Pobla incloent-se entre les aldees que 
formaven part del castell de Morella. Forcall va participar 
activament en totes les guerres, intentant així guanyar favors per 
aconseguir la independència. Del període de les guerres Carlines 
sorgeix la figura històrica de "El Groc", un guerriller local que 
vava lluitar com a col·laborador al costat del general Cabrera. 
L'Any 1691 arriba la independència de Morella gràcies a una ordre 
del rei Carles II que concedia a Forcall el privilegi i categoria 
de Vila Reial.

Què heu de saber de 
Forcall?
ForcallForcall forma part de la comarca 
dels Ports i se situa a 720 m 
sobre el nivell del mar, té un 
terme municipal de 39,2 km² i 
una població de 465 habitants. 
Ubicat en una vall, es troba 
envoltat d'una gran riquesa 
paisatgísticapaisatgística i faunística. El 
relleu muntanyenc dibuixa quatre grans moles: la mola de Sant Marc 
o de la Vila (936 metres), la Mola Garumba o la roca de Migdia 
(980 m.), la mola de Roc o de Sant Cristòfol (1.107 m.) i la mola 
de Cosme o roca Roja (1.012 m.).
La unió entre els rius Caldés, Cantavella i Morella donen lloc al 
naixement del Riu Bergantes. Aquesta confluència ens recorda una 
forca, fet que dóna nom al nostre poble.



La cultura forcallana
LaLa festa de Sant Antoni se celebra per tots els pobles de la 
comarca. En el cas de Forcall, la Santantonà, aquesta barreja de 
dimonis, sants i foc, ha estat declarada Bé d'Interés Cultural 
(BIC) en ser una festivitat de gran valor artístic i cultural.  
Forcall també celebra cada any les festes patronals amb un ventall 
d'activitats ben variades, on destaquen especialment les danses 
acompanyades dels dolçainers i tabalers.
LaLa gastronomia és un altre punt fort de la nostra cultura, la sopa 
forcallana s'ha convertit en un plat distintiu. Les coquetes de 
confitura de carabassa i les rotlletes tenen també un paper 
important dins de la nostra cuina.



RECORREGUT APLEQUER
2019
Vam agafar el relleu a la 
cloenda de l’Aplec d’Herbers.

SEGON PROAPLEC
La segona cita aplequera 
va estar dedicada a la 

natura que ens envolta i a 
la cultura que portem 

arrelada.

Vam organitzar la rifa d’una 
cistella de productes de la 
nostra comarca i l’Euromillón 
Aplequer.

Vam donar a conéixer el lema 
del 42é Aplec dels Ports. El 
primer proaplec manifestava 
una clara reivindicació: 
valorar el comerç i 
l'emprenedoria a la comarca 
dels Ports. 

PRIMER PROAPLEC

CISTELLA DE PRODUCTES LOCALS
I EUROMILLÓN APLEQUER



2020

2021

TERCER PROAPLEC

Últim pas cap a l’Aplec 2021. 
Vam presentar el cartell en una 
vesprada de música i retrobament 
aplequer, després de molts mesos. 

L’últim cap de setmana de juliol 
sempre és especial per a tots els 
habitants dels Ports. El cartell 
del 2020 es va haver de reduir a 
un proaplec, però amb tota 
l’essència aplequera: activitats 
culturals i reivindicatives. 

Vam informar a través d’un 
vídeo de la cancel·lació de 
l’Aplec 2020, però no ens vam 
aturar. Vam seguir 
reivindicant amb la campanya 
“Apostem Pels Ports”.

Va començar el 
confinament, es va 
aturar tot el que havíem
organitzar i el 3r Pro Aplec es va convertir en 
una cita a les xarxes, plena de records d’aplecs 
anteriors.



APOSTEM PELS PORTS

La primera va consistir en l’elaboració d’uns vídeos amb alguns 
comerciants de la comarca per donar l’oportunitat de mostrar els 
efectes que havia tingut el confinament en les seues empreses i 
reflexionar al voltant de la compra local.  Aquesta primera part, 
pretenia conscienciar a la gent de l'impacte de les nostres 
accions sobre el petit comerç. La segona part va consistir en 
l’elaboració d’unes bosses per a incentivar la compra als comerços 
locals.locals. Aquestes bosses van ser repartides per tots els comerços 
de la comarca que van voler participar i el client les podia 
aconseguir presentant deu paperetes, aconseguides cadascuna per 
cada compra superior a cinc euros en algun d’aquests comerços 
participants. Estem molt satisfetes perquè la campanya ha 
mobilitzat tant als comerciants com al veïnat que ha mostrat molt 
d’interés per aconseguir les bosses i per apostar pel comerç 
local. Us agraïm la participació.local. Us agraïm la participació.

Per tal de continuar donant suport al comerç local, la nit de 
Reis, l'organització de l'Aplec dels Ports va sortejar una 
cistella de productes elaborats a la comarca dels Ports. Els 
guanyadors, veïns de la Mata, van adquirir embotits i pastes 
típics de la nostra zona, així com altres articles produïts per 
empreses comarcals. Ens agradaria agrair als comerços que van 
participar en la rifa. 

CISTELLA NADALENCA AMB PRODUCTES DELS PORTS



HEM REBUT EL PREMI SOCARRAT MAJOR

Continuant amb la iniciativa 
impulsada per l’Aplec d’Herbers, 
es va mantenir la venda de 
targetes del joc d’apostes de 
l’EUROMILLÓN. A causa de la 
pandèmia, aquest joc es va 
aturar, però al mes de setembre 
eses van tornar a posar a la venda. 
D’aquesta manera, a principis del 
2021, tots aquells que van 
adquirir les targetes van 
començar a jugar fins al mes de 
juny.

TORNEM A JUGAR A L’EUROMILLÓN APLEQUER



Aquesta investigació s’ha contrastat també amb la gent gran que, 
des de les unitats de respir, ens han aportat la seua experiència. 
Per completar l'obra, s'hi troben il·lustracions, realitzades per 
la forcallana Sònia Martí, que l’enriqueixen i aporten un 
significat més visual.
ÉsÉs curiós veure que, malgrat la gran quantitat de paraules que 
s’ha recopilat, hi ha hagut algunes que s’han repetit 
sistemàticament als quaderns de molts alumnes independentment del 
municipi on pertanyien. Araboga, pito i pita i argadells són 
paraules que ens caracteritzen com a poble: terra freda, gent 
càlida i treball de camp.

MARXANDATGE
Des d’un bon principi vam començar a preparar el marxandatge que 
volíem realitzar per difondre la nostra festa. Després de pensar 
quins articles fer ens vam decantar per polseres, imants, 
adhesius, xapes i clauers. Tot amb el mateix logo i jugant amb 
els colors que han representat l’edició: el grana i l’ocre. Això, 
però, no va ser tot perquè vam voler completar el marxandatge amb 
una proposta nova i que mai abans s’havia fet: les dessuadores de 
l’Aplec.l’Aplec. Vam demanar a Migue Troncho que ens dissenyara el 
logotip i la forma i, en uns mesos, tot va ser una realitat.  



DISSENYADORS DEL MARXANDATGE

Com aconseguir-ho? L'Aplec és la unió, 
l'agermanament de tot un col·lectiu més 
enllà del poble al qual li toque revifar la 
flama cada any. La forma de la comarca, 
simplificada, en què tota la gent del 
territori ens podem sentir identificats. 
Una tipografia irregular, com desgastada 
pelpel temps, amb personalitat, com la nostra 
terra, com la nostra gent i uns colors de 
terra, que estan presents a la senyera, 
evoquen la nostra història. Aquests 
elements cuinats i cuidats formen la marca 
aplequera. 



APLEC TOT L’ANY



MARXANDATGE APLEQUER



REIVINDICACIONS
Un any de fer força i resistència contra la indiferència

L’Aplec dels Ports és sinònim de reivindicacions. Totes aquelles 
persones que han format part d’alguna organització d’Aplec o 
aquelles que, simplement, han gaudit de l’Aplec, sabem que hi ha 
un esperit guerrer que sempre acompanya la comarca dels Ports. 

ÉsÉs cert que ho portem fent des de fa més de 40 anys i que podem ja 
estar acostumats i no adonar-nos de la feina feta, però l’Aplec 
dels Ports és un dels altaveus més potents de la comarca dels Ports 
per a cridar l’atenció de polítics i empresaris. Per aquest motiu 
durant la nostra etapa d’organització hem volgut estar alerta de 
les amenaces dels més poderosos cap al nostre territori. I no hem 
estat massa tranquils. 

DurantDurant el confinament i els mesos de creixement de la pandèmia es 
va gestar d’esquenes al territori i, amb reunions gairebé 
secretes, un projecte anomenat “Maestrazgo-Els Ports” que pretenia 
crear un gran parc natural amb reintroducció d’animals salvatges i 
destrossant la nostra pau i tranquil·litat per convertir-la en un 
“parc temàtic natural”. Moltes veus properes i de comarques veïnes 
es van començar a alçar i nosaltres vam informar-nos i vam 
posicionar-nosposicionar-nos en contra d’aquest macroprojecte que no ens feia 
bona espina. L’opacitat de comunicació i la mancança de la 
participació ciutadana va fer que durant el cap de setmana previst 
per a l’Aplec del 2020 es duguera a terme una xerrada informativa 
del projecte, oberta a tots el veïnat. Poques setmanes després 
l’organització del projecte “Maestrazgo-Els Ports” anunciava la 
retirada de les idees per la nostra zona. 



Més endavant, ja en 2021, va començar a arribar a les orelles de 
la majoria dels habitants dels Ports que volen tornar a posar 
línies de molt alta tensió a la nostra comarca (LAAT). Davant 
d’aquesta situació, vam tornar al mateix patró, informar-nos i 
posicionar-nos sobre la nova problemàtica. En aquest cas el límit 
de temps per protestar i fer alguna acció estava molt més marcat 
depenia d’un procés d’al·legacions contra el projecte. A poc a poc 
desdes de l’organització vam anar redactant un manifest i una 
al·legació per fer pressió a les xarxes i al mateix ministeri per 
fer-los repensar el projecte. Encara no hi ha cap informe ni 
comunicat oficial que ature el projecte “Clúster Maestrazgo”, però 
des de l’Aplec i la comarca no perdem l’esperança.   

Darrere de tot hem vist moviments foscos i ens hem sentit 
perseguits per aquells que més tenen i que volen aprofitar les 
debilitats per a fer més diners i lucrar-se sense ni tan sols 
pensar i consultar a les veïnes de la zona. A més, el més 
indignant de tot, és que han mogut totes aquestes iniciatives 
durant una època que ha estat marcada per la pandèmia de la 
COVID-19 i que ha estat molt complicat establir relacions, 
contactes i intercanvis d’informació. contactes i intercanvis d’informació. 

Per això i amb més força que mai, des de l’Aplec dels Ports diem 
que lluitarem i resistirem contra la indiferència que les grans 
empreses i administracions tenen envers el nostre territori. 



Divendres 23 de juliol

Dissabte 24 de juliol



Diumenge 25 de juliol



Aplec dels Ports
FORCALL 2021



ACTUACIONS
Aerogeneradors de 180 metres d'altura a la nostra 
comarca; 161 aerogeneradors al Maestrazgo (Terol); una 
línia de Molt Alta Tensió que travessa tot el nord del 
País Valencià, etc. Amb la participació de la Plataforma 
No a la MAT a les comarques nord i Sergi Saladié, 
professor de la Universitat Rovira i Virgili i autor de 
'Conflictes entre el paisatge i l’energia eòlica', 
abordemabordem la saturació d'infraestructures energètiques a 
la comarca dels Ports.

Des de la Universitat d’Alacant, arriba una 
exposició que revisa les dues últimes dècades de la 
música valenciana. Si la visiteu, descobrireu els 
grups de música i els artistes, les seues cançons 
i, a més d’una panoràmica general, també fareu un 
recorregut que passarà per l’art gràfic, la 
literatura, els festivals, l’àmbit familiar, les 
publicacionspublicacions periòdiques i el vincle amb els 
estudiants. 

Exposició Primavera Musical

Xerrada “Cap a quin model energètic?”

La Xalera és un grup de teatre de carrer i animació de 
Vilafranca. Fundant l’any 1992 ha fet gran quantitat 
d’espectacles, tant de carrer i animació com estàtics 
o de sala. Són molt reconeguts i apreciats a la comarca 
dels Ports. Destaquen els seus correfocs, molt 
reconeguts per les històries que transmeten.

La Xalera

Sí, la cançó de l'estiu de TV3 els ha fet coneguts 
arreu dels Països Catalans, però Pepet i Marieta és 
un projecte amb una llarga trajectòria que compta 
amb 5 treballs discogràfics i més de 10 anys de 
carretera. Des del primer moment van deixar clar 
que venien per a quedar-se. 10 anys picant pedra 
tenen la seua recompensa.

Pepet i Marieta



Després d'haver recorregut les comarques a la recerca dels 
millors concerts i festes majors, Tres de Pego decideix 
unir-se i crear una selecció de hits, acompanyats d'un 
show enèrgic que provoca que el públic no puga parar ni un 
instant. 

Tres de Pego

*Aquesta actuació ha sigut cancelada. 
AquestaAquesta associació cultural es va crear l’any 2013 i 
la componen un grup de gent implicada amb la cultura 
valenciana. Es reuneixen per fer muixerangues amb la 
finalitat de recuperar i promoure aquesta tradició. La 
seua intenció és la difusió de la cultura, la promoció 
i normalització de la llengua i el reconeixement de la 
igualtat efectiva entre homes i dones.

Conlloga - Muixeranga de Castelló

Realitzen tant activitats d'investigació acadèmica, 
com de difusió i activitats culturals i d'educació 
ambiental en i per al medi rural. Així mateix 
col·laboren habitualment en diversos mitjans de 
comunicació per a aportar idees i debats sobre el 
fenomen de la despoblació.

Recartografías
Recartografías és una associació d'investigació-acció que s'ocupa 
d'investigar conflictes territorials i ambientals, entre els quals 
destaca el problema del despoblament del medi rural.

Dolçainers i Tabalers
Les tradicions i les festes dels Ports estan íntimament 
lligades a la música tradicional de gaita –també 
coneguda com a dolçaina- i tabal. Sant Antoni i les 
Festes Patronals serien irreconeixibles sense ambdós 
instruments i les tocates pròpies de cada poble. Des de 
fa dècades participen en tots els esdeveniments festius 
de la comarca i creixen de manera permanent amb la 
incorporació de xiquetes i xiquets.incorporació de xiquetes i xiquets.



“No s’apaguen les estreles” amb Xavi Sarrià

Trobadorets ens proporciona música per tota la 
família. Els seus concerts són una festa en què 
gaudireu de les seues cançons, però també de la música 
tradicional infantil valenciana. Quan entres a un 
concert de Trobadorets, no importa l’edat que 
tingues, no pots parar de cantar, ballar i xalar com 
una criatura.

Maluks
Grup valencià format per les veus de Núria Pons, 
Marina Bolea, Laura Honrubia i les bases musicals de 
Maria Deltell. Venen per fer-vos vibrar amb ritmes de 
dance hall, cúmbia, música jamaicana i llatina, tocs 
electrònics com el drum’n’bass, i amb un rerefons 
imprescindible: la mirada feminista. Reivindiquen el 
seu paper com a dones damunt dels escenaris, “però que 
sigasiga perquè els agrada la nostra música, no perquè som 
dones”.

‘No s’apaguen les estreles’, el nou espectacle de 
Xavi Sarrià inclou un documentari i un concert. 
Naix amb la voluntat de donar veu als protagonistes 
de les històries que explica la cançó, un tema que 
forma part de la banda sonora del film La mort de 
Guillem. Continua pol·linitzant el llegat de 
lluita inesgotable. 

Skartxoarmados
Skartxoarmados és el resultat d’una fusió entre The Skartxos i Hormigón 
Armado, amb membres integrants de Mirambel i Cantavieja, ens faran saltar 
a ritme de punk-rock des dels anys 80 fins a l’actualitat i alguns temes 
propis. Agraeixen a tota la gent que els ha seguit des del principi i 
gràcies a la qual poden seguir fent soroll als escenaris.

Trobadorets

despoblament del municipi. “Muntanyes d’il·lusions” és 
el nom que rep el projecte homònim amb què estan 
treballant durant tot el curs 2020-2021 els xiquets i 
xiquetes de l’escola de Portell. L’objectiu final és 
portar més famílies a viure als Ports i mantenir viva 
l’escola rural.

Pam Collado, la mestra encarregada de l’aulari de Portell, que pertany 
al CRA Celumbres, ha engegat una iniciativa solidària contra el 

Conta contes “Muntanyes d’Il·lusions”



Xerrada “Forcallans de fora”
La Colònia Forcallano-catalana és una entitat cultural, sense ànim de 
lucre, que pretén fomentar la divulgació de la història, així com de la 
cultura i dels costums del poble del Forcall i la seua comarca. El seu 
objectiu és aproximar-se a aquestes temàtiques mitjançant tota mena 
d’activitats com publicacions, xerrades, visites guiades i sortides 
culturals, impartides per entesos en les diverses matèries.

Lluny de qualsevol altre lloc

El Centre d’Estudis dels Ports ens porta aquest 
llibre de Fèlix Edo Tena, originari de Vilafranca del 
Cid. Lluny de qualsevol altre lloc se situa al món 
urbà contemporani, en un drama que indaga sobre els 
vaivens de la identitat i sobre com es formen els 
propòsits vitals, alhora que fa una clara 
reivindicació de certs valors perduts en el temps. És 
perper totes aquestes raons que aquesta novel·la està 
dedicada als seus fills.

Ramonets
Ramonets, un grup de Rock’n’Roll per a tota la 
família. Hey ho let’s go! Són RAMONETS, una banda de 
Rock and Roll de València, amb un estil que recorda 
als inicis del punk de la ciutat de Nova York, on els 
mítics Ramones van iniciar la seua carrera. 
L’objectiu és que tothom participe en els seus 
concerts, ballant, botant, cantant, i cridant tot el 
que es puga.que es puga.

El Diluvi
Provenen de Castalla i d'altres poblacions de 
l'Alcoià. Fusionen estils musicals tan diversos 
com ara cúmbia, reggae, rumba, folk i la música 
tradicional o d'arrel valenciana. A aquesta 
barreja d'estils l'anomenen «mestissatge 
mediterrani». Per a ells, l'Ovidi és una figura 
clau al País Valencià, tant pel que fa a 
sentimentsentiment de poble com en l'àmbit musical, inclús 
literari. 



Cesk Freixas, és un cantautor, escriptor i activista 
polític català que, juntament amb altres artistes 
d'arreu del país, forma part de l'actual escena de 
cançó en llengua catalana. Freixas ha editat una 
maqueta, vuit treballs discogràfics i un recull de 
versions d'altres cantautors internacionals amb la 
intenció de contribuir a recuperar la cançó d'autor i 
de protesta als Països Catalans.de protesta als Països Catalans.

Summer ends

ZOO
Zoo és un grup musical valencià nascut en 2014 a 
Gandia que se centra en el rap, el rock i el ska, 
barrejats amb ritmes electrònics. Les lletres de les 
cançons tracten qüestions polítiques i socials 
d’actualitat. 

Cesk Freixas

Companyia de comediants del Valle de Olba (Terol), 
que desenvolupa projectes artístics amb caire 
social des de l'any 2010. Integrada per Celia 
Salcedo i Josevi Pepiol. En els darrers anys han 
estat de gira per Itàlia, Grècia i arreu la 
península. El seu amor per la infància i el seu 
compromís pel bon tracte fan d'aquesta companyia un 
projecte autèntic, rural i amb molts anys de camí.projecte autèntic, rural i amb molts anys de camí.

Titelles amb Projecte Caravana

“Cantem cançons que faríem qualsevol vesprada 
d’artiga, estirats al sol amb una guitarra”. Així es 
defineix el grup Cançons d’Artiga. Amb dos veus, 
percussions, una guitarra i algun instrument més, fan 
versions acústiques de música en la nostra llengua. 
Nascudes a Vilafranca en 2018 durant l’organització 
d’un aplec, enguany tornen a Forcall amb més il·lusió 
que mai.que mai.

Cançons d’Artiga
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