Cada

localitat de les nostres terres, siga gran o xicoteta, banyada per la costa o encimbellada en les muntanyes, té un racó natural especial que, per la raó que siga, cada
persona sent un poc com seu.
A una província tan rica en patrimoni natural i cultural, material i immaterial, com és
Castelló, tothom guarda amb especial afecte records d’excursions amb la família o les
amistats, de romeries en què tot el poble pelegrina unit, de diumenges buscant bolets o
de passejos diaris per a estirar les cames i sentir els pardals o, simplement, respirar
aire pur.
Els Paratges Naturals Municipals van nàixer per a protegir aquestos records, per assegurar-se que aquestos racons dels nostres municipis, tan estimats pel veïnat i visites,
continuen mostrant la seua millor cara, seguesquen acompanyant-nos ara i acompanyen les
generacions futures. Labor nostra és aconseguir que els que ara són xicotets cresquen
estimant també aquestes xicotetes meravelles.
Des d’aquest sentir, des d’aquest afecte de les persones pels seus paratges, des de
la seua visió, la seua història i les seues anècdotes hem creat aquesta guia, perquè els
records es multipliquen, perquè tornem als que ja coneixem però tenim un poc oblidats i
perquè descobrim els que encara ens queden per visitar i que, la majoria de les vegades,
estan tan sols a la distància d’una xicoteta excursió.
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La nostra història,
la teua història
Aquestos són Jordi i Magda, són els néts del meu amo, el senyor Tomás. Quan eren

xicotets van decidir que el meu nom seria Manchitas i el seu iaio li ho va consentir.

Sempre han estat molt curiosos, no hi havia dia en què no segueren a terra davant del
seu iaio per a preguntar-li mil coses i escoltar les seues sàvies històries. Després va
arribar la universitat i allí van continuar tafanejant, perquè els dos van estudiar història.
Això sí, l’única cosa que tenen en comú aquestos dos és això, la curiositat, perquè no
s’assemblen en res més. Magda és aventurera i un poc boja però Jordi sempre està amb
el nas ficat en algun llibre.
Jo ja m’esperava que el meu amo els animaria a eixir a buscar les històries de la família
a la nostra terra, el que no m’esperava era veure’m embolicat en un viatge al voltant de
tota la província de Castelló. Et pots creure que, amb el majors que ja són, m’ha enviat
a mi amb ells perquè els cuide amb l’excusa que necessite exercici?
Si m’ho permets, et vaig a contar com ens embarcàrem en aquesta aventura i tot el que
vam descobrir. Em segueixes?

Al

senyor Tomás li encanta tindre els seus néts a casa, però després de tot
un estiu veient-los, a un llegint sense eixir de casa i a l’altra ociosa, avorrida, i
a estones -tot cal dir-ho— un poc insuportable, va decidir que ja era hora d’injectar-los el cuquet de conéixer les seues arrels més de prop.
-Xics, veniu a seure una estona amb mi? Tinc ganes de xarrar —va dir el iaio,
com tantes altres vegades.

No van tardar ni un minut, per descomptat, a agafar un parell de coixins i
parar l’orella.
-Vos he contat ja que vaig voler seguir els passos de Cavanilles, veritat? Que vaig recórrer, abans que nasquéreu,
molts camins d’aquestes terres seguint els seus relats. Ai,
quina època tan increïble!
-Vas a contar-nos alguna altra peripècia? -va preguntar la
impacient Magda.
-No, estimada, no. Aquesta vegada vull que em conteu
vosaltres què coneixeu en realitat de la nostra província i
de la nostra família.
-Tot, iaio, tot -va respondre Jordi-. Se t’ha oblidat que ja
som historiadors?
-Ai, Jordi... La nostra història no està en els llibres.
Les xicotetes històries que de veritat importen no estan en
cap llibre. Estan en els cabets de la gent i en els camins,
en els xicotets llocs on van amb les seues famílies, en els
arbres que abracen o els paratges que visiten... Vos falta
molt per aprendre.

-Però iaio, tu ja ens has contat totes aquestes coses -va dir Magda, que no acabava d’entendre on volia anar a parar el seu iaio.
-Això no és prou. Heu de parlar amb la gent, xafar els seus camins i admirar
el que ells estimen. Això és la Història de veritat. La nostra família ha viscut
per tota la província de Castelló, en racons que no coneixeu encara. M’agradaria
tant que els visitàreu...
-Però iaio...

-Però iaio, què? Potser no t’atreveixes, Magda? O tu, Jordi,
no seràs capaç d’escriure sobre els llocs on ha viscut la
teua família? No faríeu això per mi?

I, davant de la cara de sorpresa dels dos, que no sabien
què respondre, va decidir concloure l’assumpte.
-La iaia ja vos està preparant el que és necessari per al
viatge i ací teniu un mapa amb els llocs que no vos podeu
perdre. Són 21 xicotetes meravelles. I, per cert, Manchitas
se’n va amb vosaltres, que s’està posant gros i necessita
exercici.

No sé dir-vos quin dels tres es va quedar més sorprés
amb l’encàrrec del senyor Tomás. I ací ens tens, contant-te
què trobem en cada una d’eixes 21 xicotetes meravelles que
són els Paratges Naturals Municipals de la província de
Castelló. I ja veuràs Jordi i Magda… els encanta disfressar-se… Ja veuràs, ja.

21 xicotetes meravelles reunides en una guia

Visitar un Paratge Natural Municipal és molt més que submergir-se en la naturalesa, per
això en aquesta guia hem volgut donar-te unes pinzellades de tot el que amaga aquest
racó, perquè el pugues gojar amb tots els sentits.
El mapa del tresor
Una xicoteta cartografia senzilla, útil, i unes breus explicacions, t’ajudaran a arribar al
paratge pel millor camí.
Descobrir una xicoteta meravella
T’ajudem a descobrir 21 xicotetes meravelles de flora i altres 21 de fauna. En cada guia
destaca un arbre, arbust o flor i un mamífer, au, insecte o rèptil emblemàtics del paratge.
Gaudir del natural
Mil i una formes d’aprofitar la teua visita t’esperen en aquesta pàgina de la guia, perquè
en un paratge no sols es pot passejar, també anar amb bici, fer fotografies, assistir a
festes.
Això era que
Cada racó té la seua història. Una història que l’ha fet ser com és, que l’ha fet ser
estimat i protegit i que, moltes vegades, es remunta a l’origen de l’ésser humà.
Sabors: terra i tradició
Molts paratges guarden vestigis d’antics cultius o de pas de bestiar. I a tots els municipis esperen increïbles delícies per al paladar fetes amb productes locals.
Més enllà del paratge
Els Paratges Naturals Municipals estan íntimament lligats als seus municipis, als seus
veïnats. Ací trobaràs encara més excuses per a visitar-los perquè sabràs com pots completar el teu dia coneixent els seus monuments, les seues festes o altres indrets naturals.

