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Morella registra bons índexs turístics en l’inici de la tardor

Morella està vivint un bon inici de temporada de tardor a nivell turístic. En aquestes primeres setmanes postestivals, la
localitat ha registrat una alta ocupació hotelera i molts visitants de dia. Sens dubte,  alguns esdeveniments, com la
Morella Enduro Race, el GP d’Aragó o la festivitat del 9 i el 12 d’octubre, han animat aquest inici de temporada. A més,
el bon any de bolets també està atraient molt de públic fins als boscos del terme municipal.

La regidora de turisme, Maria Rallo, destaca que “aquestes primeres setmanes de tardor estan sent positives, ja que els
índexs d’ocupació i els registres de visites diàries són alts”. A més, afegia que “hi ha hagut alguns esdeveniments que
han provocat que la gent vinga a Morella a pernoctar i passar diversos dies, com la Morella Enduro Race o el GP
d’Alcanyís de motociclisme”. La regidora també indica que “la tardor és una estació ideal per visitar Morella i conèixer
també l’entorn, com els refugis que tenim enmig de la natura, ja que les temperatures són suaus i les precipitacions fan
que els rius tinguen més cabal i que arriben els bolets”. Un altre dels aspectes a ressenyar és la gastronomia, ja que
aquesta estació és ideal per degustar els bolets o carns de caça en els restaurants de la localitat.

Finalment, Rallo conclou que “l’esforç realitzat per l’Ajuntament, Patronat, empresaris i veïns de la localitat durant
aquests anys ha consolidat un model turístic de referència per a la promoció de l’interior de Castelló. La nota que taca
aquests dies la promoció de l’interior és el despropòsit de la Conselleria en treure a concurs, després de 5 anys de
tancament, la concessió de les pintures de Morella la Vella a un preu tan desorbitat que, sens dubte, quedarà desert i
retardarà la posada en funcionament d’aquest enclavament tan important per als aficionats a l’art rupestre llevantí”.

Turisme de congressos

Morella també ha potenciat aquest any el turisme de congressos, fruit de la celebració del 600º aniversari de la trobada
més important que ha albergat la localitat. En aquest sentit, durant l’any han tingut lloc diversos congressos de diferents
entitats. Fa tres setmanes, la Societat Espanyola de Literatura Medieval Anglesa va celebrar la seva trobada anual a
Morella. A més, cal assenyalar que aquest proper cap de setmana, Morella tornarà a ser la seu del Curs d’introducció a
la didàctica de la llengua com a idioma estranger,  que organitza la  Xarxa Vives.  Aquesta serà la cinquena edició
d’aquesta trobada. Aquests congressos també tenen un impacte econòmic positiu en el municipi, ja que permet que
molts participants estiguen a Morella durant un o més dies.
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