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El mapa del tresor
Ix de Morella i busca la carretera N-232 en direcció nord cap a la Pobla d’Alcolea. En el punt quilomètric 78,5 pren la desviació a la dreta i segueix les indicacions del paratge, ja quasi estàs. En
total són uns 12 quilòmetres els que separen el paratge de la localitat.

Has arribat a un Espai Protegit. Sigues protagonista de la seua conservació

Descobrir una xicoteta meravella
Pereroles

té tot allò que un espera quan
pensa a eixir a la muntanya. Una pineda de
pi negral amb solera, de grisos troncs espigolats acompanyats ací i allà per grèvols,
corners i roures valencians. Racons més ombrius i humits on els aurons i els til·lers regalen els seus colors. I multitud d’herbàcies
sota tots ells esperant servir d’aliment a la ramaderia extensiva que allí pastura.

El renill del picot garser gros és inconfusible

I els esquirols, amb els seus jocs, tan abundants en el Pla de Roqué que són tot un espectacle. També la cabra salvatge, el porc
senglar, el cabirol, el rabosot i el gat salvat-

ge, que, si no fas molt soroll, inclús et poden
sorprendre. Ara para un moment i escolta, no
sents eixe repicament? És el picot garser gros.
Intenta localitzar-lo, veuràs quina au tan bella.

El verd intens del grèvol simbolitza
el ressorgir de la vida

Però el ser humà també ha aportat molt a
aquesta imatge típica de muntanya que tots
tenim formada. Antics forns de calç, fonts, vivers forestals, refugis rehabilitats que esperen acollir-te... I una casa forestal de principis
del segle XX!

Gaudir del natural
Aquest paratge és perfecte per a fer sende-

En Pereroles fins a la fauna fa senderisme

risme o recórrer-lo amb bicicleta de muntanya, ja que està replet de sendes. Si et
pares a mirar els cartells, pareix que des de
Pereroles es puga caminar a totes parts.
Hi ha sendes per a tots els gustos i estats de
forma, però el simple plaer de rondar sota la
pineda, pujar per l’antic viver, parar-se a prendre un poc el sol i jugar a distingir els cants de
les aus junt a la casa forestal... Només amb
això, sense adonar-te, et passaran les hores i
veuràs com se’t dibuixa un gran somriure en
la cara.

També es pot anar a buscar bolets a la tardor
amb cistella i navalla, respecte per el medi
ambient, permís i pensant en les que, de veritat, et vas a poder menjar.

Mil sendes que recórrer

És un lloc ideal per a quedar-se uns quants
dies i desconnectar del món. Les mil i una
activitats que se’t poden ocórrer o les caminades que pots fer faran de la teua estada en
els seus tres refugis rehabilitats una experiència que voldràs repetir.

Això era que
La muntanya Pereroles està vinculada des
de sempre a la vida forestal però també a la
ramadera, perquè per allí pasturen vaques i
ovelles des de fa generacions.
La ramaderia extensiva passa sis mesos a l’any
en el paratge i altres muntanyes, es protegeix
allí dels rigors de l’hivern de Morella i ajuda
a protegir la muntanya dels temuts incendis
netejant-la d’herbàcies i matoll baix. L’activitat
ramadera és tan important a Morella que inclús celebren una fira dedicada a ella.
La casa forestal,, amb els seus quasi 100 anys
de vida, va anar creant tot un entramat d’instal·lacions utilitzades pel propi forestal, que
vivia allí, tant per a l’atenció de la muntanya
com per a aprofitar els seus recursos, que no
és sinó una altra forma de cuidar-lo. El viver
forestal,, on criar i aclimatar plantes per a repoblacions que enriquiren la muntanya és
una d’elles. Com també les antigues carboneres i forns de calç,, dels que a penes queden vestigis.
A més, en el refugi de Pereroles guardaven
els troncs talats fins al moment de partir cap
a la seua destinació: construir barcos per a la
Marina.
L’agent mediambiental, guarda de
camp i muntanya des del segle XVIII

Sabors: terra i tradició
Pereroles regala vida i plats saborosos encara que siga de forma indirecta. Amb la
llet de les ovelles que allí pasturen, tot i que
cada vegada en passegen menys pel paratge, preparen una quallada i uns formatges
deliciosos.
Els bolets sí que són un gran regal d’aquestes
muntanyes, que els restaurants de Morella
aprofiten per a realitzar jornades gastronòmiques.
El clima tan rigorós de la localitat no permet
molta varietat quant a cultius, a penes ordi,
ségol farratger, blat i uns quants ametlers,
però amb el fruit d’aquestos últims preparen
uns dolços com el flaó de Morella, farcit de
brull, els ametlats i els carquinyols. I no te’n
vages del forn sense comprar un bon pa tradicional!
La cuina de Morella és rica en calories per
a suportar el fred i el treball dur. Els plats típics de pastors, com les molles, continuen
atraient la gent als seus restaurants. Igual
ocorre amb les carns, amb les famoses croquetes morellanes o amb les receptes trufades. I per a digerir tot això recomanen una
bona brisa d’herbes.

Fent les tradicionals molles de pastor

Més enllà del paratge
La ciutat de Morella s’imposa entre un mar de muntanyes

Després de perdre’t per la naturalesa, torna
a la ciutat i goja els seus mil·lennis d’història
i de la vida que allí vibra. Visitar el seu castell
és obligat per a conéixer la història de la localitat i entendre el perquè de les seues moltes
fortificacions
fortificacions.
A més, repartits pels seus carrers, en an
antics edificis rehabilitats, uns quants museus
atrauran la teua atenció, començant pel dels
dinosaures. Pots continuar descobrint les
pintures rupestres de Morella la Vella, les
torres de Sant Miquel i les sales gòtiques de
l’Ajuntament.

El bell estil gòtic de l’església arxiprestal de
Santa Maria la Major necessitarà una visita
detinguda i atenta, i vagarejar en busca d’una
bona manta morellana és el tradicional.
L’agenda de la ciutat té cites importants amb
la música, com el seu Festival Internacional
de Música d’Òrgan, o l’Early Music Morella,
de música antiga.
La festa de Sant Antoni, al gener, és potser la
més representativa, amb una curiositat, perquè celebren la llaurà i el mondongo, que és
una representació de la vida tradicional.

Saps ja qui és l ’àngel de la
guarda de Pereroles?

