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El mapa del tresor
El paratge està a la zona de la platja de Nules. Per a arribar allí des de la localitat tens diverses
opcions. Si vas amb cotxe has d’eixir de Nules per la CV-2220 en direcció a la platja. Però millor
agafa la bici o decideix-te per un passeig a peu. Hi ha un itinerari que en poc més de 5 Km et porta
a L’Estany entre camps i canals.

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

Descobrir una xicoteta meravella
Cavanilles ens contava, allà pel segle XVIII:

El vent juga amb les fulles verd-i-blanques del xop

“Los arenales de aquella playa forman una
cuesta suave, y junto á ellos hay un lago, que
es el punto de reunión de los manantiales
y humedales de los sitios aguanosos. Sus
aguas son puras, y la comunicación libre con
el mar les facilita el movimiento necesario
para que no se corrompan. Síganse al lago
hácia el noroeste majales incultos...”
D’allò avui en dia encara es conserva, com un
oasi de vida, L’Estany, que ens regala la vista
amb els seus canyissos, enees, salzes, eucaliptus, tamarix i xops. Sobre la superfície, la
llentilla d’aigua.
Sota les aigües, anguiles, cabrioles, carpes i
llisses acompanyen l’endèmic samaruc, reintroduït amb èxit. Quan Cavanilles va caminar
per allí també hi hauria fartet…
És una llàstima que la solta inconscient d’espècies exòtiques com la tortuga de Florida o
el carranc blau hagen danyat tant la nostra
fauna de sempre!

L’ànec collverd ompli de vida i color L’Estany

Però el gran atractiu de L’Estany són les aus,
perquè és un xicotet refugi per a elles: garses
reals amb el seu port estilitzat, suïssos, fotges, simpàtics ànecs collverds i, amb sort, el
blauet.

Gaudir del natural
L’Estany invita a la tranquil·litat, al repòs, a la
contemplació calmada de les seues aigües i
la seua vida.
Però també és un gran lloc de jocs i experimentació. Xiquets i majors poden jugar a
veure qui descobreix més tipus d’aus diferents i jugar a buscar-los després en els panells que hi ha en la zona de taules; o poden,
senzillament, descansar allí després de recórrer el carril bici des de Nules.
Aquest paratge, a més, pensa en tots i està
adaptat perquè persones amb mobilitat reduïda puguen gaudir-lo, per exemple, amb
la passarel·la que et deixa suspés sobre les
aigües.

I qualsevol persona enamorada de la fotografia gojarà allí amb els matisos de la llum
reflectida en l’aigua o de les ombres que la
seua vegetació projecta.
L’afecte que la gent de Nules li té és tan gran,
que inclús van fer un concurs escolar per a
dissenyar el seu logo.
Per a les persones amants de les grans rutes,
el GR-36, que va des de la Vilavella a Montanejos, es pot allargar a penes uns 7 quilòmetres més per a tindre l’eixida a la mar. Així el
recorregut serà més que complet, des de la
mar fins una de les més altes i belles serres
de Castelló, l’Espadà.

El paratge té un dels pocs equipaments catalogats com accessibles per PREDIF

Això era que
En 1575 el Consell de la Vila va comprar L’Estany perquè en ell pogueren posar a remull
els veïns el cànem i el lli. L’art de la pesca es
va continuar practicant en una part del llac en
exclusiva i en l’altra de forma lliure.
Fa segles ja s’ocupaven de, per exemple,
mantindre neta la gola d’eixida a la mar i, en
1769 es van realitzar obres per a protegir els
cultius d’inundacions.
Durant la República es va fer el canal per a
arreplegar les aigües de les séquies i els motors que es veuen servien per a drenar aigua
del llac cap a la mar quan els temporals amenaçaven de desbordar-lo.
Per desgràcia, primer l’aterrament per al cultiu de l’arròs i després l’urbanisme van anar
envaint la zona i inclús cobrint les surgències
d’aigua dolça.
Meravella que avui en dia seguesca pescant-se a L’Estany amb tècniques ancestrals
com el borinot, una bola de cucs que fan els
pescadors i que acudeixen a menjar-se les
anguiles i, quan estan en ple festí, les arrepleguen amb habilitat per mitjà d’una xarxa
amb forma de paraigua invertit. La llisa i el
llobarro es pesquen amb canya.

Les tradicions no es perden i els més menuts
acudeixen a cursos de pesca i continua havent-hi molta afició entre la gent del poble.
El borinot és una modalitat de pesca ancestral

Sabors: terra i tradició
Potser el que més lluny ha portat el nom de
Nules haja estat la varietat de clementina que
es va descobrir en 1953, la clemenules. Segons pareix, una mutació natural, en un hort
junt al Calvari, va donar lloc a aquesta nova
varietat que, ara com ara, continua sent de les
més apreciades.
A la localitat ho celebren durant el mes de
gener amb la Festa de la Clemenules, que
inclou un Concurs de Rebosteria el principal
ingredient del qual ha de ser aquest cítric. A
més, cada dos anys se celebra el Congrés de
Citricultura de la Plana.
Els cítrics van desplaçar altres cultius a Nules, Cavanilles parlava de moreres, cànem,
fesols, cereals, oli, vi i moltes hortalisses.
També es va utilitzar la zona de marjal, al voltant del paratge, per a cultivar l’arròs.
La varietat de productes que el terme municipal de Nules és capaç d’aportar, unida a la
seua costa, marjal i llac, ha fet de la gastronomia del lloc una vertadera meravella per
al paladar. L’arròs amb ànec i el còctel d’anguiles ens recorden directament L’Estany,
però tampoc falten plats més de terra, com
una bona paella de carn, l’olla de poble o la
coca de tomata.

Les clemenules són les millors mandarines

Més enllà del paratge
Nules

conserva quelcom de cada època
històrica, tan important és el seu patrimoni.

Reviu l’edat mitjana recorrent Mascarell

Per a començar, al costat de L’Estany tens
4 magnífiques platges i, en la contornada,
abans d’endinsar-te a la localitat, pots visitar
la vila romana de Benicató, el jaciment arqueològic l’Alcúdia o la preciosa i murallada Mascarell, que conserva tot el seu encant
medieval i inclús celebra una Fira Medieval al
novembre.
En el nucli urbà de Nules és d’obligada visi
visita el Museu de Medallística “Enrique Giner”,
Giner”
ubicat en una antiga ermita, així com el Museu Històric
Històric, amb peces arqueològiques, etnològiques i artístiques, per a la instal·lació del
qual es va habilitar l’antiga Església de la Sang.
El temple i la plaça del Convent dels Frares
Carmelites Descalços t’espera perquè admires, entre altres coses, la seua espectacu
espectacular façana i els seus arrimadors de taulellets.

L’Església Arxiprestal de Sant Bertomeu
i Sant Jaume i el Teatre Alcázar mereixen
també una visita detinguda.
Però Nules té una singularitat i és el seu Jardí
Botànic, fundat a mitjan segle XX per qui llavors era director del Jardí Botànic de la Universitat de València. Ideal per a reposar després de tantes visites!

Saps ja per quina fruita és famosa
aquesta població?

