
MANIFEST DE LA MARINA ALTA 

DECÀLEG SOBRE LA PRESERVACIÓ I POSADA EN VALOR  

DEL SISTEMA AGROALIMENTARI I GASTRONÒMIC  

Esborrany del document posat a la consideració dels alcaldes dels pobles de la Marina Alta 

 

La Marina Alta ha experimentat un accelerat creixement econòmic i poblacional de la 

mà de les activitats lligades al sector turístic, i s’ha anat consolidant una oferta 

diferenciada vinculada al sector hostaler i gastronòmic. La cadena gastronòmica té avui 

un pes essencial en l’economia de la comarca: vora 2.000 restaurants i bars que 

configuren al voltant de 62.000 places de restauració, 66.000 places en apartaments i 

viles turístiques i 7.000 places hoteleres. 

Encara que l’agricultura ha patit en les últimes dècades un procés de regressió per 

l’avanç de la indústria turística lligada exclusivament a la construcció i als serveis, 

actualment la zona cultivable encara ocupa una superfície de vora 21.000 hectàrees i 

s’ha mantingut una important activitat primària  tradicional. El conreu del moscatell, el 

giró amb la pansa, misteles i vins, l’ametlla, la taronja, l’arròs, les oliveres amb l’oli, els 

cirerers de l’interior i altres arbres fruiters com el perelló de la Vall d’Ebo i una variada  

producció, en alça, d’hortalisses... expliquen per si mateix el dinamisme del nostre 

sector primari. 

La pesca, un dels sectors socioeconòmics més important i de major contribució a la 

gastronomia comarcal, capaç d’identificar una destinació turística gastronòmica, 

necessita el coneixement i reconeixement per part dels diferents agents implicats. 

Així, la potent maquinària turística aprofitant aquests enormes recursos pot ser la 

solució al desenvolupament d’un model de creixement econòmic de  futur i sostenible, 

basat en l’aliança i coordinació entre els productors agroalimentaris locals (inclosos els 

pesquers i ramaders) i l’oferta de restauració, configurant un espai gastronòmic 

singular a la Marina Alta. 

L’actual turisme de sol i platja pot anar consolidant-se  i desestacionalitzant-se si som 

capaços de construir aquest espai gastronòmic que naix, viu i s’alimenta de la quantitat 

i qualitat  de recursos que tenim a la Marina Alta. 

Tenim reconeguts tres Parcs Naturals: el Montgó, el Penyal d’Ifac i la Marjal de Pego. 

Igualment hi ha paratges d’alt valor mediambiental considerats llocs d’interés 

comunitari, com els penya-segats del litoral, les valls interiors amb els murs i bancals 

de pedra seca, la ribera del riu Gorgos, la serra de Serrella o la Reserva marina del Cap 

de Sant Antoni. 



Volem fer explícit el nostre compromís de treballar per la reconstrucció d’un sistema 

agroalimentari local com a suport de l’activitat gastronòmica que conforme un turisme 

de qualitat, que afavorisca la cohesió dels nostres pobles i dels seus ciutadans. Tot i 

convertint l’activitat gastronòmica, entesa com el conjunt de productors i 

restauradors, en un factor estratègic del nostre desenvolupament econòmic i en un 

instrument essencial per conservar el nostre entorn mediambiental i la nostra identitat 

cultural; la nostra manera de ser i de viure. 

Tenim el repte de preservar el nostre entorn natural, les arrels culturals i la 

biodiversitat de la nostra terra, sense renunciar a la nostra condició de destinació 

turística, base de l’actual economia dels nostres ciutadans i ciutadanes. 

Per tot això, els sotasignats, representants dels municipis de la Marina Alta, ens 

comprometem a posar al més aviat els mitjans necessaris que faciliten el 

desenvolupament agropecuari de la comarca i el seu apropament a l’oferta 

gastronòmica i als mercats municipals, per tal de facilitar l’accés dels nostres ciutadans 

amb la coordinació i suport d’altres entitats amb competències en alimentació, 

agricultura, turisme, educació i salut pública. 

Així doncs ens comprometem a: 

1. La construcció en la comarca d’aquelles infraestructures necessàries per al 

desenvolupament del sistema agroalimentari de la Marina Alta com un molí 

d’arròs a Pego, molí de blat a Jesús Pobre, un escorxador a Orba... 

 

2. L’elaboració d’un Pla Estratègic de la Marina Alta de desenvolupament agrari 

sostenible que configure un mapa Agronòmic de la comarca, com ja ha fet 

Pedreguer en el seu Pla Estratègic de Desenvolupament Agrari Sostenible 

(PEDAS) 2019-2025. 

 

3. Promoure les condicions adequades per al desenvolupament de l’activitat 

econòmica i de l’ocupació lligades a la producció agroalimentària comarcal i  de 

l’agricultura ecològica, amb criteris de cohesió social i equilibri territorial.  

 

4. Donar suport a les iniciatives emprenedores relacionades amb el sector 

agroalimentari comarcal. 

 

5. Promoure el desenvolupament de productes turístics gastronòmics dissenyats 

conjuntament entre els ajuntaments de la Marina Alta, basats en la 

complementarietat entre l’àmbit rural i urbà costaner. 

 



6. Aplicar mesures per: evitar el despoblament de les zones rurals i garantir la 

preservació de l’agricultura tradicional i el seu relleu generacional per tal de 

mantenir el paisatge agrícola de la Marina Alta. 

 

7. Potenciar la presència i venda directa de productes agroalimentaris de la 

Marina Alta  en la xarxa de mercats municipals i mercats de la terra. 

 

8. En l’àmbit formatiu ens comprometem a donar suport a la creació d’un Campus 

Universitari d’Excel·lència en formació i innovació gastronòmica i sol·licitar a la 

Conselleria d’Educació la implementació de forma experimental d’una 

assignatura sobre cuinar i aprendre a menjar amb els pressupostos de la cultura 

i la dieta alimentària mediterrània en els centres educatius de Primària i 

Secundària. 

 

9. Sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura la creació d’un Centre d’Assessorament 

Tècnic Agrícola a la Marina Alta. 

 

10.  Ens comprometem a posar en funcionament un mecanisme d’àmbit comarcal 

per a la governança i cooperació de tots els actors (ajuntaments, agents 

socioeconòmics i administracions públiques supramunicipals) que participen en 

la implantació del sistema agroalimentari de la Marina Alta amb l’objectiu de 

desenvolupar els punts que arreplega aquesta declaració institucional. 

 

 


