
MORELLA
Un dels Pobles més bonics d’Espanya



Enclavada en un mar de muntanyes s’alça una petita 
ciutat emmurallada, una imatge que atrapa i trasllada al 
visitant a l’edat mitjana. Morella és la joia medieval de l’arc 
mediterrani. Envoltada per dos quilòmetres de muralla i coronada 
per l’imponent castell, una fortalesa que ha vist passar ibers, romans, 
àrabs, cristians…
Morella amaga històries diferents en cadascun dels seus carrers empedrats. 
Però la ciutat emmurallada no és solament un escenari. Morella batega tots els 
dies de l’any. Des de l’excel·lent i innovadora gastronomia, la cuidada artesania 
local, fins als impressionants monuments o les seves festes singulars, Morella 
engloba una fusió cultural sorprenent. Fora de les muralles, en els més de 
400km2 que posseeix el seu terme municipal, es poden observar sorprenents 
boscos en els quals perdre’s i gaudir de la naturalesa a més de realitzar 
senderisme per les moltes rutes existents o rutes de BTT.

ENCANT 
MEDIEVAL



“No busquéis sólo fachadas de palacios, ventanas góti-
cas, los portales espléndidos de la basílica, los claustros, 
las puertas de la muralla, eso ya es mucho, pero hay que 
buscar otra cosa, respirarla: el aire urbano, la espesor de la 
historia, un equilibrio, una armonía preservada, estas cosas 
son impalpables, que hacen otra dimensión de la belleza”

Joan Francesc Mira



MONUMENTS          
 DE MORELLA

La monumentalitat de Morella és extraordinària. El 
castell, la basílica Santa María la Major i les muralles, 

amb les seues set portes i deu torres, declarades monuments 
històric-artístics en 1931, destaquen entre les diferents obres 

arquitectòniques que es poden observar pels seus carrers. L’esplendor de 
l’arquitectura morellana va ser l’època medieval, predominant l’estil gòtic 
en moltes de les construccions. Les Torres de San Miguel, majestuoses  en 
l’entrada de Morella;  les nombroses cases pairals i palaus del nucli urbà, com 
la Casa Piquer o el palau del Cardenal Ram; el barri de la Jueria, els seus 
assentaments jueus i  estructura arquitectònica;  la Casa del Consell, datada 
del segle XIII i premiada amb l’Europa Nostra de Restauració en 1997; el 
Convent de Sant Francesc  que conserva un claustre gòtic únic així com les 
pintures de la Dansa de la Mort a la sala capitular, una de les poques mostres 
de l’art macabre medieval mediterrani; i el carrer Balasc d’Alagó, amb els 
seus baixos porticats és una de les imatges més característiques de Morella.



CASTELL
Una de les fortaleses més importants del 
Mediterrani que es va alçar aprofitant la 
pedra natural, habitada des del Neolític 
i cobrant forma amb el pas de visigots, 

àrabs i cristians. Destaca el palau del 
governador incrustat entre les roques, 
sent el punt més alt la Plaça d’Armes.

CONVENT SANT FRANCESC
Construcció del segle XIV que serveix 

actualment d’accés al castell. Un edifici que 
conserva la bellesa de la nuesa del primer 

gòtic mediterrani, amb espectaculars  voltes 
de creueria  a l’església del convent, així 

com en el claustre d’arcs ogivals. Destaquen 
les pintures al fresc de la Dansa de la Mort, 

del segle XV unes de les més importants 
d’Espanya.

BASÍLICA
És una joia del gòtic religiós construïda 
entre els segles XIII i XIV. Destaquen les 
dues portes d’accés de gran valor escultòric 
i arquitectònic, la singular escala del cor 
del segle XV, realitzada en talla de fusta 
policromada, l’escena del Judici final del 
transcor, l’altar churrigueresta i l’òrgan amb 
més de 3000 tubs considerat un dels més 
importants del país.

BLASC D’ALAGÓ
A Morella es coneix com La Plaça i és el 
seu carrer més característic. Composta 
per desenes de porxades medievals, on es 
resguarden els habitatges del fred hivern 
morellà, és la imatge del dia a dia de la 
ciutat. Concentra la zona comercial més 
important del municipi amb botigues, bars i 
restaurants en els seus porxos.

AQÜEDUCTE
Construcció medieval del segle XIV 

que, a més de la seua bellesa, és una 
important obra hidràulica d’estil gòtic 
que servia per a proveir el nucli urbà. 

Es tracta de la successió d’arcs de 
mig punt i ogivals que protagonitza 

l’exterior de la ciutat.



PREHISTÒRIA

Les primeres poblacions registrades a Morella 
van deixar la seua petjada fa milers d’anys. A 
pocs quilòmetres de la ciutat es troben les Pintures 
Rupestres de Morella la Vella. Declarades Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO en 1998, com a 
mostra de l’art rupestre llevantí. Són representacions 
de caça i representacions esquemàtiques  situades 
en diversos abrics de la roca.

Morella també és un gran jaciment paleontològic. 
Registra nombrosos estrats de fauna marina i restes 
de dinosaures formats entre el Juràsic i el Cretàcic, 
entre 146 i 98 milions d’anys. A més, recentment, 
s’ha trobat una espècie nova, batejada com el 
Morelladon Beltranis. Es poden observar les restes 
oposades en la zona, així com viatjar milions d’anys 
arrere en el museu Temps de Dinosaures.



CULTURA

Casa de la Vila, del Consell, Cort de Justícia i Presó: Aquesta 
construcció del segle XIV, actual edifici de l’Ajuntament, conté 
diferents espais d’interés que alberguen un continu calendari 
d’activitats culturals i artístiques. Les dues sales gòtiques, del Justícia 
i del Consell, on s’exercien el poder legislatiu i judicial, respectivament, 
la Llotja i l’antiga presó, on encara es conserven pintades dels reclusos 
i guarden històries molt singulars.

Museu del Sexenni: Dedicat a la festivitat per excel·lència de Morella. 
En ell es descobreix com és una festa tan característica i única com 
és el Sexenni, que se celebra de sis en sis anys. L’espai museístic 
trasllada al visitant als carrers decorats amb paper i a gaudir dels 
rics elements culturals i artístics d’aquesta celebració única que es 
conserva des de l’any 1678. 

Torres de Sant Miquel i passeig de ronda: Aquestes 
dues torres octogonals del segle XV configuren la 
monumental entrada a la ciutat. A més, en la part 
superior es pot accedir al passeig de ronda i 
recórrer una part de la muralla com el feien 
els antics defensors de la fortalesa. 
Per al públic més infantil es troben 
diferents jocs en el seu interior.
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964 17 30 32

Central de Reserves: 
964 17 31 17
Ajuntament: 

964 16 00 34
Policia Local: 

609 89 14 88
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EN CONTACTE 
AMB LA NATURALESA
Els 413.5km2 de terme municipal donen per a molt. 
Morella es troba envoltada d’extensos boscos en 
els quals es respira l’aire fresc de la muntanya i la 
tranquil·litat. Hi ha nombroses rutes senderistes per 
a perdre’s entre pins i carrasques, i gaudir de la flora 
mediterrània. La muntanya de Pereroles, un dels més 
coneguts,  ofereix la possibilitat de dormir enmig del bosc 
en un dels seus refugis. A més, segons la temporada, 
és molt probable trobar bolets en els seus voltants. 
Una altra manera de desconnectar i viure el paisatge 
és el passeig verd per l’Albereda que envolta la ciutat.



TURISME ACTIU

MORELLA 
SINGLETRACKS

PARC AVENTURA 
SALTAPINS

Englobat dins del complex de la 
Fàbrica Giner, una antiga fàbrica tèxtil 
reconvertida en un espai turístic a 
escassos 3 km de Morella, Saltapins 
és un parc multiaventura per a 
tota mena de públics. Descarregar 
adrenalina baixant per les llargues 
tirolines, travessar els túnels tibetans, 
desplaçar-se per les lianes… Existeixen 
diversos circuits de diferent dificultat 
per a gaudir d’un dia apassionant 
damunt dels arbres. L’entorn està 
envoltat d’un ambient agradable 
enmig de la naturalesa i, a més, es 
pot pernoctar en l’Alberg Francesc de 
Vinatea. Més informació en 
www.saltapins.com

Aquest ambiciós projecte té com a 
base d’acció la recuperació i adaptació 
d’antics camins per a gaudir de l’esport 
en la naturalesa. L’orografia de la zona 
és perfecta per als amants de la MTB. 
Es poden descarregar diferents rutes en 
www.morellasingletracks.com

ELS PORTS. MORELLA



Tradicional i innovadora. La gastronomia de Morella ha evolucionat situant-
se en el mapa per la seua qualitat i diversitat. Sense perdre de vista els 
productes tradicionals de proximitat de la cuina morellana, com les seues 
carns i embotits, plats de cullera com la sopa morellana o dolços com el flaó 
o la quallada típica, s’han anat incorporant nous elements que fan d’ella una 
cuina moderna i molt elaborada.
Si hi ha un producte que sobreïx en les cuines dels restauradors morellans, 
aqueixa és la tòfona negra. Aquest preuat producte es pot degustar durant 
les Jornades de la Tòfona, que es realitzen des de finals de gener fins a 
principis de març. A més cal destacar l’època de recol·lecció de bolets, durant 
la tardor si la meteorologia ho permet, que els restauradors s’encarreguen de 
transformar en saboroses creacions.

GASTRONOMIA



Morella posseeix una diversa oferta comercial i artesanal. Basada en 
els productes locals, ofereix un comerç obert i hospitalari que s’ha 
convertit en parada obligatòria per a qui visita la ciutat. Productes 
alimentaris com a embotits, cecina, pernil, formatges, mel o la 
rebosteria local que té en el flaó el dolç morellà per excel·lència. La 
tradició artesana és una altra de les característiques comercials de 
Morella amb productes com les espardenyes d’espart, essències de 
Morella o la coneguda manta morellana. El carrer dels Porxos és el 
centre neuràlgic comercial, al qual acompanyen la resta de carrers 
confrontants, i  en el seu interior hi ha mercat tots els diumenges de 
l’any, des que el rei Jaume I va atorgar aquest privilegi. 

COMERÇ I
ARTESANIA



FESTES
La nostra identitat 
cultural

La dansa més representativa de 
la ciutat són els Torneros, destaca 
pels seus salts acrobàtics i els seus 
malabarismes, sent una de les més 
antigues de la Comunitat Valenciana. 
Els Llauradors, els Teixidors, Arts i 
Oficis, Els Gitanetes i la Corronquina 
completen les danses sexenals.

i Festa d’Interés Turístic 
Nacional, durant nou dies, en la 

segona quinzena d’agost,  els 
carrers s’adornen amb tapissos 

de paper arrissat i per elles 
desfilen diferents danses i 

personatges bíblics. 2018, 2024, 
2030…Són anys de Sexenni.

SEXENNI
La festa per excel·lència de Morella. 
Única i excepcional, es realitza 
cada 6 anys en honor a la Verge de 
Vallivana des de 1678. Declarada BIC  

L’ANUNCI
És la festa que anuncia l’arribada 

d’un nou Sexenni, i se celebra un any 
abans. Aquesta festa contrasta amb la 

solemnitat del Sexenni i mostra el costat 
més desenfadat de la societat morellana 

en una divertida batalla de confeti on 
li llancen al voltant de 60 tones en la 

desfilada de carrosses, en les quals es 
treballa durant tot un any.



FESTES SOLEMNES
Corpus Christi i Pasqua són dos 
esdeveniments destacats dins del calendari 
festiu religiós de Morella. El Corpus de Morella 
és al costat del de València el més antic de la 
Comunitat Valenciana, datant la seua primera 
edició en 1358. Mentre en les processons de 
Dijous i Divendres Sant, organitzades per la 
Confraria dels Vestes, els nazarens amb les 
seues imatges desfilen pels carrers de la ciutat.

FIRES
Més de 750 anys avalen la Fira Agrícola 

i Ramadera que se celebra cada segon 
cap de setmana de setembre. És un 
referent dins del sector, encara que 

cada any es modernitza augmentant la 
tipologia d’expositors. D’altra banda la 

fira de la caça se celebra a la fi de maig. 

SANT ANTONI
La festa medieval del foc és una de les 

tradicions paganes més compartida 
en tota la comarca. És la celebració 
destacada de l’hivern que contrasta 

amb l’enorme foguera que s’encén 
cada any.  Se celebra el cap de 

setmana després del 17 de gener.

CELEBRACIONS 
POPULARS

Festes de Sant Roc i Carnestoltes. 
La festa és el comú denominador 

d’aquestes celebracions. Una a 
l’estiu i una altra a l’hivern, però amb 

el mateix objectiu: passar-ho bé.

MÚSICA
Diferents festivals musicals comparteixen 
escenari  al llarg de l’any. Destaquen el 
Early Music, acadèmia i festival de música 
medieval i renaixentista que se celebra a 
la fi de juliol destacat en tota Europa, i el 
Festival Internacional de Música d’Òrgan 
que se celebra  a principis d’agost.



www.morellaturistica.com · www.elsports.es/morella 
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