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I. PRESENTACIÓ

El Centre d'Estudis dels Ports és una entitat cultural d'abast comarcal fundada el 1983. Els seus 
objectius estatutaris són la promoció del valencià, els estudis comarcals i la defensa de la comarca 
dels Ports. 

És membre fundador de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, i també participa a 
la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals Valencians, si bé actualment no pot pagar les quotes. 
L'any 1996 va organitzar la 40ª Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, que ha estat l'únic congrés 
comarcal.

Entre altres coses, publicava en paper la revista Au!, de divulgació cultural, trimestral, en valencià 
(71 números). També es va publicar un número de Papers dels Ports, publicació de caire científic 
que es va haver d'abandonar per manca de finançament. Actualment publica el butlletí electrònic 
Noves dels Ports, que és una versió molt reduïda d'Au! i algun monogràfic solt, també 
electrònicament. 

La comarca dels Ports té 33 pobles, alguns despoblats, una extensió de més de 1000 km2 i 
majoritàriament és de la diòcesi de Tortosa, llevat de Vilafranca des de 1960. Forma part de la conca 
de l'Ebre, llevat dels termes de Vallibona i Catí, i una part de la Tinança de Benifassà,Vilafranca i 
Ares. 



II. LA CULTURA ALS PORTS

Considerem que el Consell Valencià de Cultura ha de conéixer la greu situació de la cultura a la 
nostra comarca per a tenir millor informació a l'hora d'emetre els seus dictàmens i informes.

En primer lloc, cal dir que la comarca té alguns problemes interns com a tot arreu, però que moltes 
de les situacions lamentables venen donades des de fora. És en este punt on el CVC podria fer un 
toc d'atenció a les autoritats competents.

En síntesi demanem que la cultura tinga un estatut de normalitat. Que no ens trobem sempre una 
paret on anar a retopar. No demanem regals, demanem coherència i coses que són exigibles: no ser 
sempre els últims i els més maltractats, volem que ens deixen treballar i viure tranquils. 

El Centre queda a disposició del CVC per a qualsevol cosa que puga necessitar.



Sobre la llengua
El Centre considera que el CVC hauria de fer una crida d'atenció a les institucions valencianes 
sobre la llengua pròpia dels valencians. Cal la dignificació i defensa de la llengua pròpia, la nostra. 
El CVC hauria d'exigir que almenys es garantisca la formalitat i que les institucions valencianes 
utilitzen el valencià per a fomentar-ne l'ús social.

El tall de TV3 és una agressió

Avui fa 294 dies que la Generalitat va obligar l'Ajuntament de Morella a tallar el senyal de TV3 i 
Aragó Televisió sota l'amenaça de multa d'1.000.000 €. Trenta-nou dies abans l'ajuntament de Catí 
va haver de fer el mateix sota l'amenaça de multa de 60.000 €. Cap dels dos ajuntaments, de 2816 i 
de 863 habitants respectivament pot fer front a multes que representen la tercera part del pressupost 
anual. Recentment s'ha tancat el repetidor del Bartolo que oferia el senyal a la part sudoest de la 
comarca a l'entorn de Vilafranca.

En l'actualitat, per tant, només podem vore en català la televisió comarcal Nord TV i alguns dels 
programes de RTVV. 

Ens consta argumentar perquè volem seguir veent TV3 com fèem des de fa 27 anys: demostrar 
l'evidència és feixuc i una pèrdua de temps. Perdre els diversos canals en valencià que oferix 
Televisió de Catalunya és una pèrdua quantitativa i qualitativa intolerable. I és més intolerable quan 
l'espectre radiolèctric permet l'arribada de múltiples canals d'ínfima qualitat en altres idiomes.

Per a la comarca dels Ports la presència de TV3 no és -només- una qüestió de llengua. La llengua 
diuen que és per a entendre's però per a entendre's només cal voluntat. És una qüestió de proximitat 
geogràfica i mental: a les parts altes de la comarca apleguen inclús senyals de televisió locals de 
Barcelona. La Televisió de Catalunya és tan o més nostra que qualsevol altra: va ser la tercera 
televisió que vam vore. 

Sobre el tall hem de dir que: 
– L'expressió de la cultura comuna (i TV3 forma part de la nostra cultura) no hauria de ser 

motiu de divisió.
– El fet de compartir llengua ens fa compartir implícits, i eixos implícits són la cultura. Les 

fronteres administratives no haurien d'afectar a valors superior com la cultura o l'idioma.

El fet que els valencians demanem amb insistència TV3 també és una manera de dir que la nostra 
televisió no està a l'alçada del nostre poble. Demanem refundar Canal 9 des de zero, i construir una 
televisió valenciana digna, de qualitat i en valencià. La cultura no es pot imposar.

Demanem que el CVC promoga el retorn de Televisió de Catalunya als televisors de la comarca 
dels Ports i de la resta del país.



El menyspreu institucional de les autoritats valencianes envers el valencià dificulta la cohesió 
social. 

A la comarca dels Ports (llevat d'Olocau i els pobles veïns, evidentment!) quan a algú se li parla en 
castellà és que se'l considera foraster. És, per tant, una comarca on hauria de ser facilíssima la 
integració dels ciutadans nouvinguts, però este desprestigi del valencià atiat per les institucions, que 
fa que la llengua pròpia no servisca per a res, dificulta la integració dels que venen de fora. 

En este sentit cal fer un reconeixement a les persones que han deprés el valencià perquè ni ho tenen 
ni ho han tingut fàcil, però han volgut formar part d'este poble. 

Per què la majoria no senten la necessitat de parlar-lo?
Per què no es promociona?
Per què no hi ha un model de convivència ciutadana que impulse a aprendre'l?



Sobre la relació entre política i cultura

Els Ports, camp de batalla de la classe política. La política ha d'estar al servici de la cultura i 
no viceversa.

La cultura només ha de ser motiu de lluita política en allò en que diferisquen, no en allò que estan 
d'acord però no volen que ho inaugure l'altre. Els polítics han de discutir sobre coses, no sobre qui 
fa les coses.

La comarca dels Ports és un camp de batalla on la població civil rep les conseqüències d'una guerra 
general valenciana sense tenir-ne res a vore. El CVC podria recordar als polítics que estan al servici 
de la societat i no la societat al seu servici.

Cal una visió estratègica de la cultura

La classe política només accepta megaprojectes inaugurables o bé xiringuitos d'amics que 
servisquen per a oferir major glòria al líder. Sempre hi ha diners per a grans projectes però no per a 
manteniment d'estructures ni per a activitats persistents i continuades en el temps.

Cal passar d'una política de “projectes” a una política d'estructures estables. Quan apleguen 
situacions econòmiques com l'actual ens trobem en calçotets: no tenim res. Cal saber on anem. 
Estes estructures, a més, haurien de ser gestionades des del territori, amb el finançament general que 
calga.

Els criteris de les subvencions

Els fem saber la manca de suport i els entrebancs per fer les sol·licituds d'ajudes, que finalment no 
ens concedeixen, per a organitzar les nostres activitats. Això va provocar que al final ja no les 
demanàrem, ni les de suport al valencià, ni les d'activitats culturals. 

En una comarca d'escassa població i activitat econòmica com la nostra, malgrat la potència de la 
societat civil, l'escassedat de recursos aportats pels socis -que han de cotitzar a moltes associacions, 
pagar-se totes les festes i actes tradicionals dels seus pobles i fer moltes coses per a la comunitat a 
jornal de vila- impossibilita la continuïtat d'iniciatives necessàries. 

En el cas de les subvencions al valencià, són quantitats ridícules per a tot el País. I en el cas dels 
mitjans de comunicació, només per a ràdio i premsa, però no n'hi ha per televisió ni per a llocs web. 
Tot això contrasta amb les milionades que els donen als grups secessionistes. 

Proliferació de plaques inaugurals i rètols de les administracions

Considerem que les administracions són menys respectuoses amb el patrimoni i el paisatge que els 
particulars. El CVC s'hauria de pronunciar contra la proliferació de plaques i cartells. El cas de 
l'església de Sant Miquel de Morella amb cinc rètols a la fatxada és paradigmàtic. També s'hauria de 
limitar el tamany i el temps dels cartells d'obres.



Sobre l'estructura territorial
Una societat urbana amb una minoria rural

El País Valencià és una societat urbana o suburbana, però té alguna zona rural (Els Ports, el Racó 
d'Ademús, potser alguna altra comarca) que no és tinguda mai en compte a l'hora de legislar o de fer 
política. Això obliga a fer complicades tramitacions, a rebuscar excepcions legals o a acabar als 
tribunals. Per exemple, una normativa que obliga a fer els carrers nous de més de 10 m. d'ample 
atempta a la nostra tradició urbanística.

Creiem que el CVC hauria de recordar als polítics que existixen parts del territori amb una escala 
reduïda, formes de vida i necessitats diferents a les majoritàries i que cal respectar les minories que 
guarden els confins del territori valencià.

La comarca dels Ports podria ser el millor lloc del món per a viure. Caldria que les administracions 
ens dixaren viure. Tot el temps que perdem en tràmits ens impossibilita poder fer res de profit. 

El despoblament, principal problema per a la cultura

Per a que hi hage cultura ha d'haver gent i per a que hi haja gent cal tenir els servicis bàsics 
garantits:

– carreteres. És bàsica la conversió en carretera oficial del camí de la Canà, que unix 9 pobles 
de la comarca amb la ciutat de Castelló.

– emergències mèdiques. Els veïns dels Ports morim perquè no apleguem a temps a l'hospital.
– transport públic digne. És bàsica la connexió interna amb taxibusos als pobles més menuts i 

amb autobusos amb diverses freqüències diàries amb els punts on hi ha transbordaments 
possibles (Alcanyís, l'Aldea, Vinaròs i Castelló) i amb els punts que generen trànsit turístic 
(Peníscola, Benicàssim).

– connexió a internet de qualitat. Cal deixar-se de sistemes i projectes de poca substància i 
implantar la fibra òptica a tots els pobles per a possibilitar el teletreball, la instal·lació 
d'empreses que puguen servir producte fora dels Ports i la competitivitat de les empreses 
locals. 

Els servicis s'haurien d'aproximar al territori i no els habitants haver d'anar a les capitals per a 
qualsevol cosa. Estem parlant d'hisenda, cambres de comerç, especialistes mèdics o la oficina 
agrària de Vilafranca, que cada colp té menys personal i provoca desplaçaments a altres poblacions.

En este camp cal destacar la falta de competitivitat que suposa que el mes de març es paralitze el 
país entre Falles i Magdalena.

Amb els veïns actuals estem aguantant pels pèls els costums i les tradicions. El CVC podria 
informar a favor de polítiques que fixen la població.

Una estructura socioecòmica que provoca una depauperació cultural sistemàtica

La impossibilitat de guanyar-se la vida amb professions qualificades provoca un fenomen de 
substitució de població:



– emigració d'autòctons qualificats a les capitals, com Barcelona, Castelló o València. La 
precarietat viària no permet que estes persones continuen vivint als Ports i baixen a treballar 
cada matí.

– immigració de població per a cobrir llocs no qualificats (cambrers, obrers, grangers) en 
moments de bonança econòmica (ara ni tan sols això)

El marc comarcal a mapes i estadístiques

La comarca dels Ports no és un invent contemporani: té una llarga història i una geografia que la 
definixen. Històricament -almenys fins al decret de nova planta- era també una comunitat política 
estructurada. 

Per tant, demanem que es respecte la nostra integritat territorial. Vilafranca, seu de la 
Mancomunitat Comarcal, i els set pobles de la Tinança són indubitadament de la comarca dels Ports 
i volem que així conste a tota la documentació oficial i estudis, per a ser més fidels a la realitat i per 
a facilitar-nos el treball estadístic als investigadors. Considerar que pobles com Coratxà, a més de 
1200 metres, són del Baix Maestrat fa riure o plorar. Estimaríem una indicació del CVC al respecte 
a les administracions.

La independència municipal

Considerem que la nova llei municipal valenciana que permet suprimir per decret tots els municipis 
de menys de 500 habitants és una aberració i una font de conflictes, i en el cas que algun Consell de 
la Generalitat ho faça generarà gravíssims problemes als Ports, tenint en compte la nostra història 
institucional de moviments independentistes locals que apleguen des del segle XIII fins avui en dia 
en els casos d'Ortells o el Bellestar. 

Els sous d'alcaldes i regidors dels nostres ajuntaments són els més barats i són una mostra de 
l'esforç dels nostres veïns per mantenir la seua identitat. 

Cal reforçar els mecanismes de cooperació institucional, dotant de personal suficient els nostres 
ajuntaments per a que els alcaldes i regidors no hagen de fer més hores que un rellotge.

Considerem que el CVC s'hauria de manifestar en contra de la supressió forçada de municipis.



Sobre la identitat valenciana 

Els valencians i els altres

Qualsevol intent d'inventar una identitat valenciana negant el pare i la mare, Aragó i Catalunya, està 
condemnada al fracàs a la comarca dels Ports, perquè les relacions personals són molt intenses, fruit 
de la proximitat i la història compartida. Volem ser, sense necessitat de ser contra ningú

A nivell oficial, el nostre bisbe catòlic està a Tortosa des d'abans de la conquesta cristiana, els 
assumptes administratius dels nostres rius els resolem a Saragossa, bona part dels servicis de la 
Tinança són proveïts des de la Sénia, si convé anem a comprar a Alcanyís, la majoria dels que van 
emigrar fa anys -i una bona part dels que ho seguixen fent- van a Barcelona i agarren el tren a 
l'Aldea, i fins i tot els telèfons de la comarca pertanyen a centraletes de Castelló, Terol o Tarragona 
segons el poble. 

La situació política actual està provocant una fractura territorial i no precisament per la línia 
marcada als mapes. 

El CVC podria estimular les relacions entre els pobles valencià, aragonés i català fent una crida a la 
política per a que no s'intente crispar lo que sociològicament és normal.

En este camp, algunes accions puntuals serien:
1. - Promoure amb les institucions aragoneses anàlogues un estudi que documente la 

parla d'Olocau i dels quatre pobles veïns (Mirambell, Bordó, Luco, Tronxó) abans 
que siga definitivament substituïda pel castellà estàndard.

2. - Dirigir-se a les institucions aragoneses, catalanes i valencianes per a que s'arreglen 
els trossos de carretera transfronterers. La única autovia que cal és el Corredor Ibèric 
(A-68), a les altres carreteres només cal que es puguen creuar dos vehicles sense 
perill. Especialment les carreteres de la Tinança des de Torre Miró a la Sénia i la 
carretera entre Herbers i Pena-roja, importantíssimes en la vida quotidiana dels seus 
habitants.

 
També:

Carretera de la Balma, amb trànsit intens de tràilers.
Carretera de la Mata a Cantavella
Carretera de Cinctorres a l'Anglesola
Carretera de Vilafranca a Mosquerola
Carretera (“camí rural”) de la Mata a Vilafranca per la Cuba i Portell
Carretera de Villores a Bordó.



Sobre les declaracions oficials de protecció

Una bona part de la normativa de protecció mediambiental i cultural causa un efecte contrari al 
previst. 

Algunes d'estes declaracions es fan directament des de València sense una petició local o almenys 
un cert grau de complicitat. Cal declarar un tant per cent de territori com a ZEPA o LIC i es fa a la 
comarca dels Ports. El premi per haver conservat el patrimoni i el paisatge és la impossibilitat del 
desenvolupament i en alguns casos la continuïtat econòmica de les explotacions.

És molt difícil estar al cas dels butlletins oficials per als particulars i entitats cíviques i més difícil 
tenir temps per estudiar-ho i proposar alegacions. Les peticions i recursos dels ajuntaments són 
generalment desateses.

Esta manera de fer les coses prohibint i no ajudant, la manca de suport econòmic i la lentitud o la 
impossibilitat d'aconseguir les pertinents autoritzacions administratives quan s'ha d'actuar en un 
edifici o espai protegit provoca diverses coses.

- En primer lloc el rebuig popular a qualsevol figura de protecció. És paradigmàtica la recent 
proposta de declarar la comarca Reserva de la Biosfera, paralitzada per l'oposició popular frontal. I 
això que la RdB és una figura molt positiva, que implica un treball científic i de gestió continuat en 
el temps i no suposa cap nova restricció legal!

- En segon lloc una actitud defensiva de la població envers la cultura i el medi ambient. El primer 
comentari en referir-se a estos temes és: “i estos què volen ara”.  Hi ha ocultació i temor a declarar 
alguna cosa i un gran desprestigi social de la cultura en general i dels seus professionals: 
arqueòlegs, arxivers i altres historiadors, biòlegs, etc.

Calen menys declaracions -només les imprescindibles per a la protecció del patrimoni i la natura- i 
més actuacions. 

Qualsevol declaració de protecció hauria d'anar unida a l'existència a un sistema de manteniment i 
promoció, i a la cobertura de les despeses extraordinàries que això suposa, especialment pel que fa a 
explotacions que han de competir en un mercat lliure, com les ramaderes. És a dir, la diferència de 
costos de materials o formes constructives entre una explotació protegida paisatgísticament i el que 
té una altra en un altre territori hauria d'anar a càrrec de l'administració. Les excavacions 
arqueològiques preceptives també haurien d'anar a càrrec de l'administració i no del que es vol 
arreglar sa casa.

La incoherència de les administracions

Els Ports és un territori on per una part s'aproven zones de protecció per a les aus i alhora es posen 
aerogeneradors, on es declaren molts valors naturals però on l'estat es reserva el subsòl per a 
soterrar-hi CO2. Demanem coherència: o mines o valors naturals.

La declaració de BIC del Sexenni de Morella

Atés que és una de les manifestacions més rellevants del patrimoni cultural immaterial valencià 
estem a favor, i considerem estrany que encara no ho siga. Creiem que esta declaració s'ha 



d'interpretar en el sentit de l'addenda del CVC relativa a la declaració de patrimoni immaterial, és a 
dir que servisca per a l'aportació de fons econòmics que rebaixen la càrrega econòmica almenys per 
a l'ajuntament, si no per a les famílies.

El Sexenni es farà, adaptat a les circumstàncies de cada època històrica, per la voluntat del poble 
morellà de complir amb el vot dels seus avantpassats i per l'orgull de poble, independentment de les 
declaracions oficials.



Sobre les infrastructures culturals, educatives i els 
estudis comarcals

No s'aplega ni a documentar moltes coses, ja que depenen de la bona voluntat i el temps que 
puguem oferir els pocs que ens hi dediquem, i este darrer any hem estat perdent el temps convocant 
manifestacions per TV3.

Això provoca una sensació de que no hi ha res a fer. Considerem que cal dotar de servicis culturals 
estables tota la comarca. Alguns serien:

Museu

Considerem que el museu municipal de Morella ha d'evolucionar en el sentit de convertir-se en un 
museu comarcal que puga vetlar pel patrimoni i donar suport tècnic a les col·leccions 
museogràfiques de la comarca. Per a això caldrà dotar-lo de major finançament i vèncer resistències 
polítiques de dins i fora de la ciutat, i de dins i fora de la comarca. 

Cal convertir-lo d'un museu per als  turistes a un un museu per als investigadors i la gent de la 
comarca. Amb una infrastructura més potent, podrien fer-se més i millors activitats, publicant 
treballs científics com reculls de treballs arqueològics, o de cartografia comarcal que estan 
pendents.

Arxius

Considerem necessari l'establiment d'un servici itinerant d'arxivers que mantinga els arxius 
municipals i eclesiàstics i puga donar suport a altres com el notarial o els de particulars. Això podria 
servir per ampliar un poc l'horari de consulta de l'Arxiu Eclesiàstic de Morella.

Educació

Considerem que cal oferir, a Morella i a Vilafranca, estudis d'FP relacionats amb l'economia 
comarcal: turisme, ramaderia i servicis socials

Considerem que a les zones rurals cal aplicar uns criteris laxos en quantitat d'alumnes pel que fa al 
manteniment d'aularis de primària, i també respecte a la possibilitat d'oferir batxillerat i formació 
d'adults a Vilafranca.



Sobre el patrimoni cultural

Considerem que hi ha patrimoni en perill. Una llista, ni molt menys exhaustiva, seria:

El Forcall
- Convent a punt de caure

Morella 
- Església parroquial de Salvassòria. En ruïna. Transició romànic-gòtic
- Ermita de la Puritat. Sense sostre. Cal protegir el laberint.
- Edifici Colomer-Zurita. Parcialment declarat en ruïna i abandonat. s. XIX. Rehabilitació usos 
culturals
- Fàbrica de Giner. Naus en ruïna. Cal rehabilitar i donar un ús cultural o mediambiental, 
preferentment lligat a la memòria industrial de la fàbrica.
- Torre de la Font a punt de caure.

Vilafranca
- Ermita de Sant Roc a punt de caure

Immaterial
Textil mantes morellanes i faixes. Cal documentar-ho abans de la pèrdua total que es produirà emn 
breu. 

També es podria actuar a

Morella

- Ermita de Santa Llúcia. Rehabilitació interior i donar ús
- Muralla. Rematar el tram de murada entre la porta Ferrissa i la Nevera, reparant un tros a punt de 
caure al costat de la Ferrissa, rehabilitant interiorment i donant ús a la Torre del Panto, i posant en 
valor el vall de la muralla. 

Masos, i cases de senyors

Caldria un pla de rehabilitació de masos, especialment dels habitats, amb incentius econòmics o 
fiscals.



Sobre el paisatge

Pedra en sec

El paisatge de Pedra seca no es fa sol. Cal una intervenció paisatgística almenys a l'entorn de 
Morella.

Gestió de residus

La sitiuació kafkiana dels residus s'ha de resoldre ja. Deixant de banda el fet que el fem domèstic 
s'aboque a Xixona, cal parar especial atenció a la situació dels residus voluminosos i runes.

Per una part s'han de fer unes instal·lacions que no es fan i que a més es volen fer a molt pocs llocs 
situats a molts quilòmetres, cosa que és antieconòmica per a les xicotetes empreses que fan 
xicotetes obres a la comarca.

Per una altra part es multa als ajuntaments que concentren eixos residus en punts concrets per evitar 
abocaments incontrolats a l'espera d'eixes instal·lacions.

Considerem que s'han d'implantar ja punts verds o deixalleries almenys als pobles més grossos i 
almenys un servici itinerant als altres. La situació actual només pot servir per afavorir abocaments 
incontrolats.

Servicis forestals i agraris

Considerem una aberració motivada per raons polítiques, i sobretot un perill pel medi ambient, que 
els forestals hagen marxat a Sant Mateu i a la Vall d'Alba, quan els boscos estan ací, a Pereroles, les 
Clapisses, Palomita o la Tinança.


