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Està clar que no trobarem el significat a cap vocbulari normatiu, ni editat ni en 
versió online. Perquè Mediterranejar és una paraula inventada, mal construïda a 
propòsit, que pretén desbaratar tota lògica lingüística i que busca, precisament 
això, reflectir un sentiment, una perspectiva, un estat de les coses. Mediterranejar no 
existeix en cap llibre perquè prové de la vivència, del sentit que atorguem els va-
lencians a la nostra forma de viure i vore les coses.

Mediterranejar és alçar-se cada dia a prop del Mare Nostrum, tant s’hi val si és a 
vora mar o a uns kilòmetres de serra endins, des d’on es puga ensumar tot el blau 
de la nostra cultura i la nostra tradició mediterrània. N’hi ha prou en trobar-se en-
llaçats a la mar, des de les serres de l’interior fins als pobles costaners del litoral. 
Perquè a tots ens uneix una climatologia molt acusada, que ens marca, definiti-
vament el nostre caràcter com a valencians.

Mediterranejar és viure la vida amb tots els entits. Amb els cinc o amb els set. 
Perquè es tracta de menjar-se la vida, de beure’s la vida, de viure-la plenament, in-
tensament, disfrutant del sol, les serres, la primavera quasi eterna i, sobretot, els pla-
ers de la taula.

Una paraula 
que no existeix 
però té ànima
Què és Mediterranejar. Per què no apareix a cap 
diccionari una paraula tan difícil de pronunciar i 
que, amb tot, no és tan complicat esbrinar quin és 
el seu significat concret.
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Mediterranejar és menjar en un res-
taurant inoblidable, dormir en un lloc 
amb encant, tastar un plat insupera-
ble, beure un vi o un licor o una cervesa 
irrepetibles. I poder contar-ho. I poder 
publicar-ho. Als amics i a tothom que 
vullga saber alguna cosa dels secrets 
del bon viure.

Mediterranejar és també contemplar 
un paisatge quan el sol està eixint, o al 
crepuscle quan tot cel s’incendia de co-
lors. Presenciar una festa, estar immers 
en una celebració, formar part de la his-
tòria que està passant en un moment 
determinat. Perquè és impossible vin-
dre i viure en aquestes terres sense dei-
xar-se arrossegar per la força i els argu-
ments que tenen els pobles. La música, 
l’espectacle de carrer, les propostes cu-
linàries ad hoc segons cada festa i se-
gons cada època de l’any. 

La tradició i la història, els costums i 
els hàbits, el patrimoni que va més en-
llà de les pedres edificades i que també 
constitueix un festeig... tot això, al cap-
davall s’anomena cultura. I els valenci-
ans, els que hem nascut o hem vingut 
a viure a prop de les terres que banya 
la mediterrània, tenim molt de dipòsit 
acumulat, heretat. I, a més, sabem rein-
ventar-nos, al segle XXI per a continu-

ar oferint el millor de nosaltres, encara 
que siga amb noves formes. Així nai-
xen les creacions de la cuina que basen 
la seua essència en els productes de la 
terra i de la mar, en les receptes de tota 
la vida, però amb un nou llenguatge. 
Així naixen els vins que recuperen les 
varietats autòctones i que són treba-
llats per enòlegs ben formats que són 
capaços de rescatar la memòria de la 
terra, la dels nostres avantpassats per 
dignificar els fruits de les vinyes. 

Són alguns dels exemples del que 
significa Mediterranejar. Perquè, se-
gurament, la paraula inventada podria 
tindre tantes accepcions com formes 
d’entendre eixa dolce vita que podem 
oferir a tot aquell que desconeix els be-
neficis d’haver anat a parar a un terri-
tori on la llum és especial i la climatolo-
gia tan benigna que s’assembla a d’allò 
que en dient el paradís.

El suplement Mediterranejar: Men-
jar, Beure, Viure s’obri com un ventall 
on poden tindre cabuda diferents sec-
tors que directament o indirectament 
ens ajuden a transmetre el missatge 
de felicitat que suposa viure al costat o 
ben a prop de les terres que banya la mar 
Mediterrània.
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22 
Parcs Naturals

La Comunitat Valenciana 
té un total de 22 Parcs 
Naturals declarats 
com a tals, territoris 
amb característiques 
paisatgístiques o 
biològiques especials 
que els fan gaudir d’una 
especial protecció. El 
més gran de tots és el 
de las Hoces del Cabriel. 
La diversitat abraça 
muntanyes com la de la 
Serra Calderona o l’Albufera 
de València, a la província 
de València; el Desert 
de Les Palmes i les Illes 
Columbretes, a Castelló; la 
Serra Mariola, el Macís del 
Montgó, el Marjal Pego-
Oliva, el Penyal d’Ifach o les 
Salines de Santa Pola. 

132 

Banderes blaves

La distinció que atorga 
la Federació Europea 
d’Educació Ambiental i que 
posa en valor la qualitat 
de les aigües i l’entorn de 
les platges ha distingit en 
2018 la costa mediterrània 
de la Comunitat Valenciana 
amb un total de 132 
banderes blaves. Això 
suposa que el nostre 
territori és el que més 
estandarts acumula de tot 
l’estat espanyol, per davant 
de Galícia i Catalunya. A 
més a més, la bandera 
blava també està present 
a 14 ports esportius 
valencians.

3 
Paradors Nacionals
 
A la Comunitat Valenciana 
comptem amb tres 
Paradors, situats un a 
cada província: a Benicarló 
(Castelló), El Saler (València) 
i Xàbia (Alacant). Cada 
un d’ells ofereix una 
experiència totalment 
diferent però igualment 
interessant, en estar ubicats 
en espais de gran bellesa 
paisatgística. Els paradors 
solen estar localitzats en 
edificis emblemàtics o que 
destaquen pel seu interès 
històric, artístic o cultural. 
En el cas valencià és 
determinant la proximitat a 
platges amb renom. 

4
Un tres estrelles i 

tres dos estrelles

Sembla un galimaties 
però eixa és la realitat 
gastronòmica top de la 
Comunitat Valenciana de 
cara a l’edició de 2019 de 
la prestigiosa Guía Michelin. 
Quique Dacosta, amb el 
seu restaurant a Dénia 
que porta el seu nom, és 
l’únic cuiner triestrellat. 
Però amb dos guardons de 
cinc puntes ja apareixen 
Ricard Camarena, que l’ha 
aconseguit enguany; Kiko 
Moya amb el seu espai 
l’Escaleta de Cocentaina 
i Alberto Ferruz, de Bon 
Amb, a Xàbia. El llistat 
de l’oferta gastronòmica 
més reconeguda 
internacionalment pels 
premis Michelin s’estén fins 
a un tota de 24 estrelles a 
la Comunitat Valenciana.  M
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Menjar



La cuina dels 
valencians,
 

La paella és el plat més internacional de la cuina es-
panyola, per damunt de la truita de creïlles, el gaspat-
xo andalús o la fabada asturiana. Tanmateix, arreu 
del món, no són pocs els desaprensius que s’enfron-
ten a aquest cuinat típic de la gastronomia valencia-
na emprant el calder que no toca, el foc que no toca 
i, ¡ai!, els ingredients que no toquen. Perquè, anem a 
parlar amb rigorositat: pot passar que algú no trobe 
garrofó a Madagascar; tavella a Senegal o tomaque-
ta de penjar en Austràlia, però per què ficar pèsols 
a la paella, o xorís coent, o ceba, sí, he dit ceba trin-
xada en el sofregit, com si volguera fer-nos plorar a 
llàgrima viva? Per què gastar qualsevol tipus d’arròs, 
en lloc del gra de tipus redó que pren l’aigua justa, 
per què ficar saboritzants, per què a l’arròs cremat li 
diuen socarrat? 

Carles Gallleteromés que paella!
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La paella, com a plat fundacional, in-
tegrador, obert i popular admet dis-
paritat d’opinions, fins i tot, la base del 
seu calder ha servit per a inspirar una 
gran multiplicitat d’arrossos, molts 
d’ells d’excel·lent qualitat. Tants com 
la imaginació dels cuiners és capaç de 
deparar. Arrossos mariners, arrossos de 
carn, de verdures i, fins i tot, els que ho 
barregen tot, encara que, és una opinió 
personal, no m’agrada eixe invent ano-
menat paella mixta amb gambes i po-
llastre. Tal vegada sí que ho acceptaria 
a un restaurant xinés, però no és el cas.

Així que, cada vegada que un turis-
ta ens visita, cada vegada que acudeix 
a un restaurant, generalment, a vora 
mar, es veu sorprès per això que ell 
creu que pot ser una autèntica i genu-
ïna paella valenciana. I clar, no són po-
ques les vegades que es queda boca-
badat a la vegada que confós, perquè 
ell havia demanat una paella amb la 
imatge mental que portava de casa. 
Una paella de fotografia, amb molt de 
colorit, molt d’ingredient i un color es-
vaït. Quanta feina ens queda per fer!

Però no tota la gastronomia valen-
ciana és paella, ni tot és cuina dels ar-
rossos, per més que la pàtina arrossera 
siga la única via transversal que tal ve-
gada ens ajude a definir-nos com a po-
ble, comunitat o el que siga. Si bé la pa-
ella podem dir és un plat de l’horta, cal 

destacar a les vores de l’Albufera una 
cuina autèntica, seminal i d’aprofita-
ment, anomenada la cuina de la marjal. 
Parle dels allipebres, espardenyaes, co-
llonis, dels cuinats amb ànecs i dels su-
quets d’anguila. De la mateixa mane-
ra, que n’hi ha una cuina d’interior, dels 
pobles de muntanya, on destaquen els 
gaspatxos de pastor, les miques i les fa-
rinetes. I una cuina de costa, amb l’ar-
ròs a banda com a senyera, seguit de la 
indiscutible i saborosa fideuà.

 Així que, tan valenciana pot ser una 
gamba de Dènia, com un pebràs d’On-
tinyent o una tòfona de Morella, per a 
elaborar plats que –com dic- van un 
punt més allà de la típica paella. Per 
això, si hem de fer apostolat de la cui-
na autòctona, que siga sempre en de-
fensa dels bons ingredients com a ban-
dera: si hem de fer una titaina, que siga 
amb bones saladures, com la tonyina 
de sorra, la moixama, l’abaetxo o els ca-
pellans. Si hem de fer un llandeta, amb 
bon lluç; uns calamars farcits, amb un 
bon vi blanc; una carn al tombet, amb 
un xai no massa gran ni massa gras; 
un giraboix, amb llegums de primera, 
abaetxo i embotits, com només poden 
triar aquells que viuen en terra de nin-
gú, a les fronteres muntanyenques en-
tre València i Alacant. 

Per als que tenim conviccions fer-
mes, per als que no ens deixem dur per 

les modes ni els sibaritismes, sempre 
ens quedarà el putxero, carn d’olla o de 
perol, amb tot tipus de llegums o ver-
dures, amb diferents classes d’embo-
tits i parts d’animals de difícil catalo-
gació. Caldo fet amb ossos mullats en 
caldo calent, i que tanta fam han apla-
cat en èpoques no tant exultants, gas-
tronòmicament parlant, de la nostra 
història. Existia la professió del substan-
cier, aquell que anava per les cases amb un 
os de pernil carregat al muscle i cobrava 
en atenció al temps que la preada peça su-
cava al caldo familiar. 

El putxero era i és en moltes cases 
eixe cuinat que ressuscitava després 
del dia de servici, després d’haver estat 
bullint al xup-xup durant tot un matí. 
Retornava a la vida en forma de man-
donguilles de putxero, farsa de cane-
lons, caldo per a fideus o fregit amb 
uns alls baix el nom de roba vella. El 
brou del putxero condimentava un ar-
ròs al forn de festa o es guardava con-
gelat esperant una nova vida abans del 
judici final. Un arròs sequet de putxero, 
al mateix calder on es fa la paella, pot 
ser una manera molt digna de rebre un 
ministre a dinar a casa. Però si és a mi 
a qui convideu: m’agraden les gambes de 
Dènia, el llagostins de Vinaròs, el polp de 
Xàbia a la brasa i les cigales de Cullera. 
Després, ja si voleu,…el putxero!
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Que no us enreden! La paella és un cuinat d’arròs en aigua, on 
prèviament haurem sofregit en un bon oli: tomata, all i pimen-
tó dolç. A continuació afegirem les verdures: bajoqueta de tren-
car (ferradura), garrofó, tavella i carxofes, si és temporada. I de 
carns, s’accepta el pollastre, conill, ànec i costella de porc. El ro-
mer sembla acceptat en la majoria dels receptaris dels entesos, així 
com els caragols que li donen un aire més muntanyenc. A algunes 
comarques valencianes, agrada incorporar les pilotetes de carn, 
amb magre, pinyons, all, canyela i jolivert.

On es menja la millor paella? Jo, a ma casa, quan me la cuine jo 
o me la cuina ma mare. Per què? Per raons òbvies. A cada casa 
de cada valencià es cuina cada diumenge una paella única, per-
sonal i intransferible, amb uns aromes especials, un punt de so-
carrat i un gra més o menys solt. 

Ara bé, si tinguera d’anar a algun restaurant per a quedar de 
categoria com a amfitrió a Sueca, aniria al restaurant La Granja , 
del meu amic Adolfo; a Cullera, si és clàssic, a Casa Salvador ; un 
punt més transgressor, a Eliana Albiach , amb Juan Giner als fo-
gons. A El Palmar, a L’Establiment . I a València, al restaurant Le-
vante. Només és una opinió.

Carles Galletero

també la 
Paella

I per supost,
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En l’actualitat cada vegada resulta 
més difícil trobar productes elaborats 
de manera artesana que conserven to-
tes les seues propietats. A quests pro-
ductes li proporcionen un sabor espe-
cial a la cuina, que fan que siga com la 
de tota la vida. 

En Carnisseria-Xarcuteria Ramón, ubi-
cada en la localitat d’Ontinyent (Valèn-
cia), l’elaboració casera és el punt fort. 
Els seus productes conserven el sabor i 
l’aroma de sempre, gràcies a la forma tra-
dicional de fer els seus productes. 

Al front d’aquest establiment estan 
els germans Gema i Damián, que for-
men la tercera generació d’artesans. 
Les seues especialitats són els embotits 
secs, fiambres cuits i embotits frescos. 
En la rama d’embotits secs trobem la 
tradicional i ontinyentina “botifarra de 
ceba”, la llonganissa de Pasqua, el xoriç 
curat, i la sobrassada de porc i vedella. 
Dins dels fiambres cuits trobem el per-
nil dolç, xopet, pexuga de pavo, mortadel-
la, salsitxa; i com a embotits frescos 
ofereixen una amplia gama d’hamburgue-
ses caseres, llonganissa fresca o pilotes. 

A banda d’oferir productes de qua-
litat, el més important per a aquesta 
empresa és oferir un tracte de confian-
ça i proximitat, detalls que estan també 
perdent-se en la societat actual. El seu 
objectiu principal és portar al client a 
sentir-se com a casa. 

A més de totes les característiques 
tradicionals que han conservat durant 
aquestes més de quatre dècades, tam-
bé han incorporat els últims avanços del 
sector respecte als processos d’elaboració. 
Estan sempre a l’avantguarda de les 
últimes novetats i s’han modernitzat 
amb la venda online dels seus produc-
tes. A més de la venda de proximitat, 
també aposten per la venda a través 
d’Internet. Mitjançant esta ferramenta 
fan arribar els seus productes a tota Es-
panya, amb les mateixes garanties de 
qualitat que si s’adquiriren de tu a tu 
en el mateix establiment. En Carnis-
seria-Xarcuteria Ramón qualitat i confi-
ança van de la mà.

     Botifarra 
de ceba,  un tradicional embotit

made in Ontinyent
Amb més de quatre dècades d’experiència, 
conservar les propietats de les seues carns i 
embotits continua sent l’objectiu principal d’aquest 
establiment

M
E

D
IT

E
R

R
A

N
E

JA
R

11



Una   
Comunitat

amb 24  estrelles
 Michelin

Aquesta setmana s’ha celebrat la gala 
d’entrega de les estreles Michelin 
als restaurants que conformaran la 
guia gastronòmica del pròxim 2019. 
L’esdeveniment, que ha tingut lloc aquest 
dimecres en la ciutat portuguesa de Lisboa, 
ha servit per constatar, un cop més, el 
creixement a nivell culinari del país. Per al 
pròxim 2019, la Comunitat Valenciana acumula 
24 distincions Michelin repartides entre dinou 
establiments, el que suposa un increment 
de quatre estreles respecte a l’any anterior. 
Aquestes han recaigut sobre el restaurant 
valencià de Ricard Camarena, que ja 
suma dos estreles, l’establiment El Xato, 
a La Nucia, i els restaurants calpins Beat i 
Oriobianco.

Arán Reig Martínez
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D’entre els més de 180 establiments 
reconeguts amb alguna estrela per la 
Guia Michelin al país, dinou restaurants 
pertanyen a la Comunitat Valenciana. 
Cal Paradís i Raúl Resino corresponen 
a la província de Castelló, als munici-
pis de la Vall d’Alba i Benicarló respec-
tivament. Sis restaurants es troben a 
la província de València, repartits en-
tre les localitats de València, amb Riff, 
El Poblet, Sucede i Ricard Camarena, 
Ontinyent amb Sents i Daimús amb 
Casa Manolo. Per últim, la província 
d’Alacant suma onze restaurants reco-
neguts amb una, dues o fins a tres es-
treles Michelin. Quique Dacosta, ubicat al 
municipi de Dénia, encapçala la llista de 
restaurants valencians comptant amb tres 
estreles Michelin. L’escaleta, a Cocen-
taina, i BonAmb, a Xàbia, són els dos 
restaurants amb dues estreles Miche-
lin. El restaurant Monastrell d’Alacant; 
La Finca a Elx; Casa Pepa a Ondara; Au-
drey’s by Rafa Soler, Beat i Oriobanco, 
a Calp; El Xato, a La Nucía i El Rodat de 
Xàbia completen la llista de les millors 
opcions gastronòmiques de la Comu-
nitat Valenciana.

El reconegut cuiner de Càceres, Qui-
que Dacosta, ha mantingut enguany 
les tres estreles amb que la Guía Miche-

lín va qualificar el restaurant que porta 
el seu nom a la localitat alicantina de 
Dènia. Amb un preu mitjà de 199€ per 
comensal, aquest restaurant de cuina 
contemporània presenta com a espe-
cialitats el torró d’ametler, les ostres i la 
pedra de mel de tarongina, ametla i romer.

Pel que fa als restaurants amb dues 
estreles Michelin, Kiko Moyà està l’en-
carregat del funcionament i la cuina de 
L’Escaleta de Cocentaina, a la província 
d’Alacant. Un restaurant on pren el pro-
tagonisme la fideuà de fideus translúcids, 
gambetes marinades i contrasts agredol-
ços.

El segon dels restaurants valencians 
amb dues estreles Michelin és BonAmb, 
encapçalat pel cuiner aragonés Alber-
to Ferruz en terres xabienques, a la Ma-
rina Alta. Un restaurant que, segons la 
descripció de la mateix Guia Michelin, 
“fa una revisió a la cultura mediterrània 
des de la més innovadora cuina d’autor”.

L’escabetx de carabassa fermentada, 
bou de mar i fetge de rap ha estat un 
dels seus plats principals aquesta tem-
porada.

Es plats elaborats amb productes 
de temporada, com la carabassa, 

son una oferta fonamental de 
l’alta cuina mediterrània.

BonAmb

Raul Resino, encarregat del 
restaurant al que dona nom, va 

estar l’elegit com cuiner de l’any 
2016.
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En la capital valenciana, a l’espai d’art 
Bombas Gens, es troba el restaurant 
Ricard Camarena, qui ha aconseguit 
aquesta setmana incrementar en una 
l’estrela Michelin que ha mantingut 
durant el 2018. En aquest restaurant, 
que l’any vinent comptarà amb dues 
estreles Michelin, són fonamentals els 
caldos i les salses amb que els productes 
de temporada es cuiden i s’engrandeixen.

La tercera de les categories de la 
Guia Michelin, quant al nombre d’es-
treles, és la que atorga una estrela Mic-
helin als restaurants per la seua quali-
tat i creativitat. D’entre els restaurants 
amb aquesta distinció a la Comuni-
tat Valenciana trobem l’Audrey’s by 
Rafa Soler, qui s’encarrega dels fogons 
d’aquest establiment al municipi de 
Calp. El bombó de dashi valencià, el sal-
monet de roca amb fons de tomates seques 
i l’aigua de València són les joies culinà-
ries de Soler . Al mateix municipi es tro-
ben els restaurant Beat i Orobianco, 
qui han estat condecorats aquesta ma-
teixa setmana amb la seua primera es-
trela Michelin, el que suposarà la seua 
aparició en la Guia Michelin 2019.

També de recent incorporació a l’elit  
de l’alta cuina valenciana ha estat el 

restaurant Orobianco, ubicat a La Nu-
cia. Aquest establiment està dirigit pel 
xef italià Enrico Croatti, qui ja coneixia 
el que és guanyar una estrela amb el 
restaurant Dolomieu al seu país natal.

A Xàbia, sota els ganivets de Naza-
rio Cano, el restaurant El Rodat ofereix 
diferents menús degustació que vari-
en en funció del nombre de plats amb 
que es descobreixen els sabors i les mane-
res d’una cuina d’autor principalment cen-
trada en el peix i el marisc de la zona amb 
detalls de fusió asiàtica.

El sector femení també està repre-
sentat a la cuina d’elit a la Comunitat 
Valenciana, concretament a la provín-
cia d’Alacant. Pepa Romans, qui va es-
tar la primera cuinera valenciana en rebre 
una estrela Michelin, encapçala el res-
taurant Casa Pepa, on la cuina mediter-
rània és la base dels plats actualitzats. 
D’altra banda, Susi Díaz, encarregada 
de La Finca a la localitat d’Elx, treballa 
productes com la pasta, el mató, els 
bolets i el parmesà. Maria José San ofe-
reix la cuina d’autor i les tapes en barra 
del Monastrell, un restaurant ubicat al 
port d’Alacant.

Ricard Camarena concilia la 
línia industrial de l’antiga fàbrica 
Bombas Gens, en València, amb 

l’estètica contemporània.

Pepa Romans, a l’esquerra, va 
estar la primera valenciana en 
obtenir una estrela Michelin.

Beat
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A la ciutat de València, el xef Miguel 
Àngel Mayor mana les directrius de la 
cuina del local Sucede. Aquest restau-
rant d’hotel, que combina la moderni-
tat i el minimalisme amb restes arque-
ològiques de la ciutat, ofereix plats com 
la fritura de sardina o conill al meló. Al 
passeig marítim de Daimús, Manuel 
Alonso dona nom al xiringuito de plat-
ja convertit en restaurant amb estre-
la, l’establiment Casa Manolo. A prime-
ra línia de platja, la cuina clàssica posa 
sobre la taula plats com el polp i papada 
amb puré de carxofes i cebes adobades.

A Ontinyent, Santiago i Joaquin Pie-
tro treballen una cuina actual amb base 
tradicional on són notables les influènci-
es asiàtiques. En el cas d’aquest restau-
rant es fa necessària la reserva amb 24 
hores d’antelació per poder degustar 
plats com el xili de gamba de Dénia o 
el gochujang.

L’alemà Bernd H. Knöller, qui cada 
cop s’allunya més dels seus orígens 
teutons, s’adapta als productes i recep-
tes valencianes al restaurant Riff, ubi-
cat a la ciutat de València. Es tracta 
d’un espai cèntric on l ’arròs melós amb 
cervesa, bolets i cacauets són el plat prin-
cipal de la carta. 

Per últim, a la província de Castelló, 
Cal Paradís és el restaurant amb estre-
la de la Vall d’Alba. Un restaurant d’or-
ganització familiar on es proposa una 
carta de tints creatius i tres suggerents 
menús que reben el nom de Tradició, 
Gastro-Mercat i Miguel Barrera.

D’aquesta manera, amb quasi una 
vintena de restaurants guardonats, i 
segons s’explica a la pàgina web de la 
mateixa guia, “la Comunitat Valencia-
na ha fet valdre, un cop més, el seu po-
tencial gastronòmic”. Un potencial que 
queda plasmat en el bon tractament 
que fa l’alta cuina dels productes me-
diterranis en tot el territori la nostra Co-
munitat.

El restaurant Sucede, encapçalat 
per Miguel Àngel Mayor, és 
l’espai gastronòmic del Hotel 
Caro a la ciutat de València.

Manuel Alonso, a l’esquerra, 
dona nom al xirignguito de 

platja daimuser reconvertit en 
restaurant amb estrela. 

Ubicat al port 
d’Alacant, el restaurant 

Monastrell treballa 
la cuina d’autor i les 

tapes de barra.
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À Punt, com a renascut canal tele-
visiu, plantejava propostes que basa-
ven els seus ingredients en els nostres 
menjars, les nostres receptes, les nos-
tres solucions culinàries. Les tradicio-
nals i les noves. Les heretades i la inno-
vació.

Ràdio: La ràdio, com a germana sem-
pre petita d’una corporació pública de 
mitjans, arrencava amb el programa 
“Cuina de bancal”. Presentat pel perio-
dista suecà Carles Galletero, es tracta 
d’un magazín gastronòmic que cada set-
mana visita mercats, camps i restaurants 
per a fer un mapa gastronòmic de les nos-
tres comarques.

El programa barreja la informació 
amb l’humor i, tot i que manté el rigor 
en els continguts i el vessant divulga-
tiu, té com a objectiu que l’oient pas-
se una bona estona amb les històries de 
llauradors, cuiners, empresaris d’hosta-
leria, venedors de mercats..., i també con-
sumidors i gent de bona gana.

La defensa de la producció autòcto-
na és una de les senyes d’identitat del 
programa. Cada setmana seguirem un 
calendari de productes, però anirem 
també a les fires locals i comarcals, als 
museus de productes autòctons, a les 
mostres gastronòmiques i a les exposi-
cions de menjars.

El programa, que ha aconseguit una 
bona repercussió d’audiència i crítica, 
ha renovat la seua temporada i des de 
les emissions en proves ha traspassat 
fins a la programació estable, tot supe-
rant ja les 50 emissions en antena. 

Televisió : Respecte a la pantalla, pre-
cisament la nit en què es va posar en 
marxa À Punt, s’oferia el primer progra-
ma de “Cuineres i cuiners”. El progra-
ma planteja un sèrie documental sobre 
els millors cuiners valencians. Es trac-
ta d’una producció premium en que el 
multipremiat cuiner Ricard Camarena 
ens guia per les cuines dels restaurants 
més reconeguts del nostre territori. En 

La gastronomia, 
un  plat 

de pantalla 
i ràdio 

Amb la recuperació de la televisió i la ràdio 
autonòmiques l’estiu passat, una de les grans 
apostes de continguts, tant dels responsables 
de la graella televisiva com radiofònica, va estar 
la profunditat que es volia donar a la nostra 
gastronomia.
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“Cuineres i cuiners” s’aprén a valorar la importància del produc-
te de proximitat i del treball fet amb amor per la terra. Des de 
Quique Dacosta fins a Zulema Dato, passant per Kiko Moya, 
entre d’altres, es recorre els restaurants i els entorns. Actual-
ment el programa ha acabat la seua primera temporada i la 
segona està en fase de rodatge. 

Actualment l’aposta de la televisió autonòmica compta 
amb el programa “Cartes en joc” com una de les principals 
referències. Es tracta d’un concurs gastronòmic on competeixen 
restaurants de la mateixa zona de la Comunitat Valenciana i amb 
el mateix tipus de cuina. Els propietaris de cada restaurant 
són els jutges i han de valorar els seus competidors, a més 
el xef i presentador Jordi Garrido té el vot decisiu per deter-
minar quin és el millor restaurant dels tres. Espai d’entrete-
niment per a tots els públics amb un punt de “reality” que 
dona a conèixer la gran varietat de cuina que hi ha al terri-
tori valencià. Després d’estar experimentant entre foguers a 
Àsia, el prestigiós xef Jordi Garrido ha fet les maletes per a 
tornar a casa i posar-se al capdavant del programa.

També es troba en fase de rodatge en la seua pròxima 
temporada el programa “El xef a casa”. El xef Jordi Morera 
té la missió d’ajudar a totes aquelles persones i famílies amb 
problemes culinaris que reclamen la seua presència. Jordi 
s’acosta allà on viuen les persones que demanen els seus 
consells i els ensenya a organitzar el seu rebost, a comprar els 
productes convenients per a la seua alimentació i a cuinar plats 
deliciosos i nutritius. Sempre amb bon humor i amb un punt 
de saviesa mediterrània. És un programa de cuina amb un 
cuiner de molta experiència que mostra els productes de 

proximitat i de qualitat de la Comunitat Valenciana, així com 
els nostres mercats.

A banda els dos magazins diaris d’À Punt, el del matí i el de 
la vesprada, tenen entre els seus continguts diaris espais de-
dicats a la gastronomia.

La nova versatilitat dels mitjans de comunicació de les 
acaballes de la segona dècada del XXI ens permet, a més, 
poder recuperar els continguts a través de la plataforma di-
gital, el web on s’emmagatzemen tots els programes, tant 
els de ràdio com els de televisió.
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La gastronomia festiva ens és, per 
sort encara, un tòpic típic del qual ni 
hem pogut ni volem desprendre’ns 
perquè forma part intrínseca de la nos-
tra manera amable d’entendre la vida. 
Qualsevol motiu celebratiu, des d’un diu-
menge a una festa major de paella o put-
xero, un aniversari i fins i tot un dol, és 
compartit vora una taula on no falta de 
res. I així, hem arribat a establir un ver-
tader calendari gastronòmic tot apro-
fitant i remesclant cada festivitat amb 
els comestibles de temporada que l’horta, 
el secà i la mar ens aporten. I tant hem 
pautat menjar i festa que hem con-
vertit en tradició distintiva cada pràc-
tica local. Vejam-ho en els esmorzars 
de festa... Arreu trobarem carn i embo-
tits torrats, universals, o les coques de 
pimentó i tomaca, o les de ceba i pèsols, 
o... Però si afiges bunyolets de cara-
bassa, serà que estàs en Falles. Figues i 

bacores i coca de tonyina? A les Fogue-
res d’Alacant et trobaràs. Menges sar-
dina de bóta, pimentons torrats i ous? 
Segur que agafes forces per a la Fira de 
Xàtiva. I si menges coca amb cansala-
da, botifarra, llonganissa, carxofes i pe-
brassos, serà altra Fira la que visites, la 
d’Ontinyent... 

I ja que estem, podem començar el 
repàs al calendari festiu i menjador 
amb allò que nomenàvem del dol... Al 
Tots Sants tardoral, encara hi ha cos-
tum de menjar els dolços que hem 
heretat de l’antiquíssima pràctica de 
compartir el pa, en família, sobre les 
tombes dels nostres avantpassats, a 
qui es deixava la seua porció correspo-
nent. Són els panellets empinyonats, les 
coques boves, fogasses, cofafes i ossets 
de sant. Ja poden vindre noves modes 
alienes que rodes per on rodes, la tradi-
ció d’aquestes llepolies no es perd. És 

Què seria de la festa sense el menjar i el beure 
si, pels valencians, menjar i beure ja és una gran 
festa? I que és festa sinó ajuntar-nos amb la família 
o els amics per compartir un temps de lleure, 
divertiment i costum; ara al carrer, ara esmorzant, i 
dinant, sopant o ressopant al voltant d’una taula... 

Sergi Gómez i Soler

Quan 
menjar és
ferfesta...
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més, s’amplia i reforça com a part im-
prescindible del proper Nadal. Plats 
com els empedrats de lentilles i d’arròs 
i la borreta d’espinacs estan en deca-
dència davant les cada vegades més 
posturejadores Nits de Nadal, però a 
cap casa cabal no faltarà la potent olla 
per unir a la família en el dinar; diu la 
nadala que “Nap i xirivia, penqueta i ci-
gró, són lo principal per esta funció...”. 
Si volguérem tastar olles tan saboroses 
només podríem fer-ho en algunes fes-
tes de Moros i Cristians quan, per ence-
tar la festa i alimentar els músics, solien 
fer-se’n de tan calòriques que la prime-
ra de les nits formals de festa i desfi-
lada es segueix coneixent com a “Nit de 
l’Olla”... Però tornem a la nadala: “co-
quetes finetes, glopet d’aiguardent, és el 
milloret que alegra a la gent”.  Coquetes? 
de nou i de cabell d’àngel, tonyes, tor-

rons blanet i a la pedra de Xixona i dur 
del d’Alacant per a inaugurar tota una 
cataracta de sabors vells i novells, i les 
gemmes, els pastissets de moniato i tota 
la gamma de dolços locals que trobar po-
drem... Catxaps de Paterna, Flaons de 
Morella, que trobarem també tot l’any... 
I encara més, que el segon dia de Na-
dal, el de sant Esteve, hi ha famílies en-
cara no el suficientment embafades 
que aprofiten les sobres en plats de re-
capte, sopes i canelons.

I a la Nit de Cap d’Any, raïm del Vina-
lopó per acompanyar les campanades. I en 
vindre els Reis de l’Orient, carbó dolç si 
ens hem portat mal, i la casca i el tortell, 
amb figureta i corona per qui té sort, i 
amb una fava per qui acaba pagant el con-
vit.

I com que és hivern i la foscor noc-
turna tot ho domina, serà el moment 

de les fogueres, i dels mercats de pro-
ductes tradicionals que coneixem 
com a porrats (amb canyamel, regalès-
sia, margallons, dàtils, panfígol, torrons, 
castanyes, nous, dacsa torrada i cigrons 
secs...), i els pans beneïts (o caritats, 
garrofetes, panoli, caridades, rotllos, 
conxes), i les calderes de caritat, dinars 
multitudinaris d’arròs mel·lós, amb fe-
sols i naps a Massamagrell; verdura, 
cansalada, pernil, pollastre i vedella a 
Benifaió; l’Olla Churra d’Alcublas amb 
creïlles, fesols, embotits, porc... I l’arròs 
en tanda de Canals, i...

Burreta

Raïm del 
Vinalopó

Pastissets de 
moniato
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I el Carnestoltes s’anuncia encara 
amb la menjada de cassoles d’arròs al 
forn que fan els xiquets les setmanes ante-
riors. I quan arriba la Quaresma, enca-
ra tenim aquell dolç bonyegut i sucós, 
les monjàvenes, per passar el temps 
mentre s’acompleix el que queda d’un 
curiós dejuni pel Dimecres de Cendra i 
els divendres fins a l’estricta Setmana 
Santa, el de menjar excel·lents plats de 
peix (l’abadejo de tan bones mandongui-
lles, l ’anguila de l’all i pebre, la cassola 
de Quaresma amb alls tendres, carxofe-
tes, faves, bacallà...). 

Quan les campanes de la Pasqua 
Florida el peix s’emporten, el substi-
tuïm amb la mona (panquemao) amb 
l’ou dur, la llonganissa pasquera i totes 
les delicadeses d’un temps que s’obri-
rà ja a totes les possibilitats gastronò-
miques que el temps vaja afegint... Fins 
i tot, de la recol·lecció dels fruits hem 
sabut fer festa, les cireres a Serra i la 
Vall de Gallinera, l’arròs a Sueca, la ve-
rema a tot arreu... i també hem fet fes-
ta del producte local i per negoci. Veieu 
sinó la florida de festivitats de promo-
ció que posen com a centre festiu el 
fruit que està destinat a salvar l’econo-
mia del poble: les cireres a tants llocs ja, 
l’orxata d’Alboraia, els nespres de Ca-
llosa, les carxofes de Benicarló, el llagos-
tí de Vinaròs... I en ser que tenim ací 
els turistes a l’estiu, vinga a treure’s de 
la màniga concursos de plats diversos 
amb una intenció clara d’unir el guisat 

amb el nom del poble en una simbiosi 
productiva del tot... La fideuà a Gandia, 
l’arròs al forn a Xàtiva i l’Olleria, l’ar-
ròs a banda a Dénia, l’arròs amb bledes a 
Llíria. I els concursos festers de gatxa-
miga... no hi ha festa a l’interior del ter-
ritori i cap el sud que no els incloga. I 
quan arribe la tardor, a la serra a buscar 
bolets-pebrassos-esclata-sangs-rovellons 
per a fer-los de les mil maneres que sa-
bem, i a fer caragols quan acabe de ploure.

I encara més: que no estan per mu-
llar pa els espencats, els esgarradets, 
les pericanes? I com a digestiu, li-
corets... l’herbero de Bocairent (el pi-
xum dels déus, en diuen), el café-licor de 
Cocentaina (amb el plis-plai i la menti-
da com a sucedanis gloriosos), el cantu-
eso, l’anís (a nuvolats o fet cassalla), el 
nardo de la Vila Joiosa... la santa mis-
tela... 

I per sobre tota festa, la paella (o cal-
dero, o perola, o...). La de carn, la de ver-
dures, la de marisc i la mixta, la de flor-
i-col (amb o sense costelletes), o la de 
cigrons, o la de Benissa (amb cigrons i 
carxofes i pimentó i...), o la negra (amb 
sepionet o bé amb faves), o la de ceba i 
alls secs, la de muntanya, la d’espinacs i 
alls tendres, de sardines, de tonyineta... 
i així fins que el vostre gust, o conside-
ració, vinga a exclamar un “xe... això ja 
no és paella...!”. Però tot és festa!

Arròs al forn

Cireres de 
Planes

Herbero de Mariola

Fideuà de Gandia
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Malgrat la popularitat del vi valencià 
des de fa més de vint segles, no seria 
fins a l’edat mitjana, període que ocu-
pa del segle V al segle XV, que els cal-
dos valencians es tornaren un referent, 
tot i que ha quedat demostrat que ja 
al neolític existia el cultiu de raïm al nos-
tre territori. Amb la bona comunicació 
per via marítima, València ha expor-
tat els seus vins des de l’antic, desti-
nant-se gran part de la producció ac-
tual al mercat internacional. Un fet que 
podria suposar que els seus vins, entre 
els quals es troben vins blancs, negres, 
rosats, rancis, dolços, escumosos de licor 
i aromàtics, no siguen més coneguts 
dins de les fronteres espanyoles.

Així, i conforme a les explicacions que 
trobem a la pàgina web oficial de la DO 
València, denominació d’origen que 
rep el vi produït als municipis valenci-
ans, es pot afirmar que “la cultura vi-
nícola de la demarcació és ancestral, tro-
bant arrels en els fenicis, qui van estar 
els encarregats d’introduir els primers 
ceps de vi al territori. Al llarg dels se-
gles, l’activitat vinícola ha anat incremen-
tant-se i consolidant la seua implantació a 
la província”.

Pel que fa a la DO, el seu origen es 
remunta a 1932, tot just després de 
l’aprovació de l’estatut del vi. Aques-
ta denominació avala la qualitat del vi 
elaborat amb raïm cultivat en terres 
valencianes. Es tracta d’un sol amb bona 
permeabilitat, tot i que aquest pot resultar 
fluvial argilós o calcari depenent de l’altu-
ra en que es troben les vinyes. El clima, 
característic del mediterrani, s’esdevé 
continentalitzat a mesura que s’endin-
sa a l’interior i s’apropa, principalment, 
a les províncies de Conca i Terol. Aques-
ta continentalització del clima suposa 
la influència de forts vents i xàfecs que 
condicionen el cultiu de la matèria primera 
en qüestió, el raïm.

Com a conseqüència de la varietat de 
climes dins de la mateixa demarcació 
provincial, la DO que garanteix el vi ela-
borat en territori valencià fa una divisió 
en quatre subzones que permet diferenci-
ar matisos entre els distints caldos. Dins 
d’aquesta divisió en territoris més me-
nuts es troben les subzones, de nord a 
sud, de Alt Túria, Valentino, Moscatell i 
Clariano.

Una

 terra
exportadora 

de vins amb

denominació 
d’origen

Viatjant al segle segon abans de Crist trobem en 
alguns poemes llatins referències al vi procedent 
d’allò que hui coneguem com la província de 
València, concretament al territori de Sagunt. 

Arán Reig Martínez
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Una

 terra
exportadora 

de vins amb

denominació 
d’origen

Alt Turia
Respecte a l’àrea geogràfica correspo-
nent a la subzona de Alt Túria, aques-
ta s’identifica amb el punt més al nord-
est de la província. Es tracta de terres 
altes on predominen els hiverns rigoro-
sos i els estius secs, on les vinyes es tro-
ben aproximadament a 1000 metres sobre 
el nivell del mar. Pràcticament la tota-
litat del raïm cultivat en aquesta sub-
zona és blanc, destacant les varietats 
de marseguera, la qual ocupa 90 hec-
tàrees, i la varietat macabeu. Municipis 
com Ares de l’Alpont, Titaigües, Xelva, 
Calles, Toixa, Alpont i La Iessa treballen 
en la producció de vins com el Llanos 
de Titaigües, definit com un dels millors 
vins d’Espanya. Un vi lleuger, de color 
groc pàl·lid i aromes sotils a flors blan-
ques que es recomana beure ben fred.

Valentino
Viatjant cap al sud-est, respecte de la 
subzona Alt Túria, trobem el terme de 
Valentino. Aquesta subzona està si-
tuada a la part central de la província 
de València, abraçant les comarques de 
l’Hoya de Bunyol, Camp de Túria i Los 
Serranos, és a dir, territoris que ronden 
entre els 200 i 650 metres d’altitud sobre 
el nivell del mar. Pel que fa al raïm cul-
tivat a la zona, existeix una gran varie-
tat com a conseqüència de la diversitat 
de sols i clima que presenta el territori. 
Quant a les varietats blanques més ha-
bituals, poden trobar-se ceps de mar-

seguera, macabeu o planta fina. Les 
varietats tempranillo, tintorera i caber-
net sauvignon agafen el protagonisme 
del raïm negre. El Villar, Les Alcubles, 
Losa del Obispo, Xulilla, Pedralba, Bu-
garra, Casinos, Llíria i Vilamarxant són 
els municipis encarregats de l’elabora-
ció de vins com els Monsata Perdigón o 
El Villar.

Moscatell  de  València
Solapada a la subzona Valentino i en la 
part central de la província de València 
es troba la subzona Moscatell de Valèn-
cia. Aquestes terres de clima càlid i so-
lejat estan influenciades per la brisa del 
mar Mediterrani, el que permet obtenir el 
vi més representatiu de la història de la 
Denominació d’Origen València. Així s’ob-
té, de la varietat de Moscatell Romà o 
d’Alexandria, la coneguda Mistela de 
Moscatell o Vi de Licor Moscatell. Un to-
tal de vuit poblacions, entre les quals es 
troben Xiva, Bunyol, Torís, Montroi, Xest, 
Godelleta, Montserrat i Real de Montroi 
es dediquen al cultiu del raïm mosca-
tell per produir un vi sec i aromàtic.

Clariano
De les quatre subzones que confor-
men la DO València, la subzona Claria-
no, la qual ocupa les comarques de La Vall 
d’Albaida i la Costera, és la més meri-
dional. Dins de La Vall d’Albaida es po-
den diferenciar també dues subzones: 
una més pròxima al mar, on dominen 

principalment les varietats blanques i, 
d’entre les negres, la tintorera, i una al-
tra més pròxima a l’interior. En aquesta 
segona, entre els municipis de La Font 
de la Figuera, Moixent i Ontinyent, pren 
el protagonisme el raïm negre, entre el 
qual destaquen les varietats monestrell, 
cabernet, sauvignon, merlot i el tempra-
nillo. Fontanars dels Alforins, Albaida, 
Bocairent o la Pobla del Duc, entre al-
tres localitats, són alguns dels pobles 
dedicats a la producció de vins com El 
Verdil, Vallblanca o La Traca.

Amb la necessitat de dividir una ma-
teixa denominació d’origen en quatre 
subzones, atenent les particularitats de 
cadascuna d’elles, queda evidenciada 
la gran quantitat d’opcions que ofereixen 
les terres valencianes quant a la degus-
tació de vins. Des de raïms cultivats a 
més de mil metres fins a altres produ-
ïts pràcticament a vora mar. Una varie-
tat que avala la riquesa enològica de la 
província i que la mateixa organització 
DO València potència oferint un ampli 
calendari d’activitats al llarg de l’any. Fi-
res, curses esportives i rutes turístiques 
que s’enorgulleixen de l’heterogeneïtat 
vinícola valenciana.

La Cooperativa Vinícola Onteniense treballa 
principalment amb les varietats de raim 
negre cultivat a la subzona del Clariano. 

Foto: Luis botella

Al nord de la Comunitat Valenciana 
la varietat de marseguera ocupa 90  
hectàrees de terreny, sent aquest el raïm 
dominant a la zona.

Els vins amb DO Valencia es promocionen 
en diferents fires gastronòmiques i 

enològiques al llarg de l’any
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En l’edició per a 2019 un vi 
valencià comparteix la mà-
xima puntuació amb altres 
tres referències del Penedès, 
el Priorat i Rioja. Felipe Gutié-
rrez de la Vega ho ha tornat a 
fer, ha col·locat els seus vins 

dolços en el més alt d’Espanya. Encara 
que en aquesta ocasió, el seu vi Recón-
dita Armonía 1978 ha fregat la perfec-
ció amb els 99 punts obtinguts. Aquest 
alacantí és el millor elaborador de vins 
dolços d’Espanya, entre els quals lògi-
cament no podia faltar el fondellol. Els 
vins d’aquest celler familiar han sigut, 
per dret propi, els més valorats de tota 
la regió alacantina, encara que fa quatre 
anys abandonara la protecció de la DO 
Alacant per discrepàncies, entre altres 
coses, sobre l’origen de l’històric fonde-
llol de l’Horta d’Alacant.

Els crítics han destacat que la clau de 
l’èxit dels seus vins està en la força de 
l’acidesa com a vehicle que transporta la 
intensitat del sabor i la dolçor. Un fon-

dellol que ho té tot, per als tècnics que 
elaboren aquesta guia de referència. 

Enguany un total de 32 vins de la De-
nominació d’Origen València han obtingut 
una qualificació d’excel·lent, a partir de 
90 punts, en aquesta publicació con-
siderada una de les més influents en 
l’àmbit mundial. 

Els vins millor puntuats l’edició d’en-
guany són el Cuva Vella Moscatel, de 

Valsan 1831, que ha acon-
seguit la qualificació de 92, 
situant-se com el millor 
de la Comunitat Valenci-
ana en la seua categoria. 
La mateixa puntu-
ació és la que ha 
obtingut Bassus 

Finca Casilla Herrera 2013 ne-
gre, de Bodegas Hispano Suizas 
(El Pontón-Requena).

Els
 

vins 
valencians 

són sinònim
d’excel·lència a la

GuíaPeñín
Arantxa Vidal

La Guía Peñín és una referència indiscutible en el 
món gourmet per tal de conèixer cada any els vins 
que més qualitat tenen a tota Espanya i com els 
vins valencians han anat guanyant pes  
al llarg dels temps.
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Tan sols amb un punt menys es tro-
ben 7 vins que són els negres Venta del 
Puerto Nº12 2014, d’Anecoop Bode-
gas-La Viña (Font de la Figuera-Terres 
dels Alforins); Maduressa 2011 i Paro-
tet 2013, ambdós de Celler del Rou-
re (Moixent); Esencia Vegamar 2014 
negre, de Bodegas Vegamar (Calles); 
Cambra 2 2015 de Rafael Cambra 
(Ontinyent); Brote 2014 negre reserva, 
de Bodegas Los Pinos (Fontanars dels 
Alforins) i el rosat Impromptu 2016, de 
Bodegas Hispano Suizas.

Una tònica que es confirma en la re-
lació de vins qualificats amb 90 punts, 
en total 23: Icono Selección 2014 
d’Anecoop Bodegas-La Viña; Lagares 
2014 criança, Mala Vida 2015 negre 
roure i Toni Arráez blanc Verdil 2016, 
de Bodegas Antonio Arráez (Font la Fi-
guera-Terres dels Alforins); 1771 Casa 
Los Frailes 2013 negre, Trilogia 2014 
i Blanc de Trilogia 2015 barrica, tots 
ells de Casa Los Frailes (Fontanars dels 
Alforins); Los Monteros 2013 reserva 
i Murviedro Colección 2013 reserva, 
de Bodegas Murviedro (Requena); Ve-
gamar Selección Garnacha 2016 ne-
gre de Bodegas Vegamar; Casa Bos-
ca 2015 negre i Cambra Uno 2015, 
de Rafael Cambra (Ontinyent) i So-
fía 2014 negre, de Bodegas de Moya 
(Utiel).

Completen aquesta relació de vins 
amb 90 punts, els blancs: Clos Cor Vi 
Coupage 2016 i Riesling 2016 de Bo-
degas Clos Cor Vi (Moixent); Almendros 
2016 i Angosto 2016, de Bodegas El 
Angosto (Ontinyent); Blanc d’Engue-
ra 2016 fermentat en barrica, de Bo-
degas Enguera (Enguera); Mersé 2015 
fermentat en barrica, de Bodegas San-
ta Bárbara de Titaguas (Titaguas); Cu-
llerot 2016, de Celler del Roure (Moi-
xent); Flor de Alejandría 2016, de 
Bodegas Terra Vineas (La Portera, Re-
quena); Sol de Reymos vi de licor, 
d’Anecoop Bodegas i Uva d’OrMosca-
tel, de Bodegas y Destilerías Vidal (Al-
massora). 
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Si atenem a les zones cal destacar Ter-
res dels Alforins i les Alcusses, així com 
Ontinyent, on es troben les referències 
de l’enòleg Rafa Cambra i Bodegas El 
Angosto. Tots junts conformen la famí-
lia selecta d’aquesta beguda originària 
del raïm, que es conrea al sud-est de 
la Comunitat Valenciana. Altra de les 
zones productores de vi de gran qualitat 
és Utiel-Requena, que a més d’aques-
ta beguda preuada té en comú amb la 
Vall d’Albaida, l’elaboració d’embotits 
que són un dels millors complements 
per alguns d’aquests vins destacats. 
Una festa per al paladar. 

Per tant, els vins emparats sota el se-
gell de la Denominació d’Origen Prote-
gida València segueixen consolidant-se 
entre els de major qualitat del mercat. 
D’aquesta manera ho testifiquen les 
guies especialitzades, com aquesta de 
gran prestigi, així com concursos eno-
lògics més influents de tot el món.

Cal tindre en compte que enguany la 
Guía Peñín s’ha elaborat amb 12.000 
tasts de referències diferents, per tal de 
conformar la 29a edició d’aquesta publi-
cació de prestigi. Es tracta d’una xifra 
mai abans representada en aquestes 
pàgines. El segell professional d’aques-
ta casa es basa en el tast igualitari i de-
mocràtic i no està exposat a la idealit-
zació d’estils i marques, o almenys és la 
seua intenció. Ací tots els vins són im-
portants, ja que cada un té implícit una 
tipologia de consumidor específica, 

siga per limitacions econòmiques o per 
la preferència d’un estil determinat. Els 
únics límits que des de Guia Peñín posen 
són els relatius a l’equilibri. Siga de l’es-
til que siga, més fruiter, més concentrat, 
més fresc, més natural o més personal, el 
vi ha de gaudir sempre d’un bon equilibri. 
Aquest és el seu punt de partida i ente-
nen que el de la gran majoria de con-
sumidors, tinguen les preferències que 
tinguen. Així és com en la nova Guia 
Peñín 2019 acull, des de vins senzills, 
fins als més complexos, passant per la 
infinitat de qualitats i rangs de preus, 
tants com a tipus de consumidor i mo-
ments de consum.

D’aquest nombre total, un 35% han 
aconseguit una valoració de 90 punts 
o més, dels quals, 231 vins se situen en 
el denominat Podi de la Guia -95 punts 
o més-. Per categories, els negres tor-
nen a suposar el gruix de la guia, amb 
un 54% dels vins tastats. Per darrere se 
situen els blancs (26%), seguits dels es-
cumosos (8%), els rosats (7%), i els ge-
nerosos i altres categories (5%).

A les traduccions a altres idiomes, 
enguany destaca, per primera vegada, la 
versió xinesa de la Guía Peñín, de manera 
que els vins valencians que es troben en-
tre els seleccionats, s’obriran també el seu 
lloc en el mercat asiàtic, un dels més cobe-
jats actualment. 
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Les begudes de licor existeixen des de temps immemora-
bles i existeixen de moltes classes. Des del tradicional herbe-
ro fins al licor d’arròs. En ells podem trobar propietats salu-
dables, curatives, excitants... Qualsevol que siga, són begudes 
singulars del nostre poble i que no poden faltar en qualsevol cele-
bració amb una taula de menjar i en bona companyia.

Quina és la millor manera de degustar-los? “Deixant-se 
portar”, diuen els entesos. Doncs això és el que anem a fer.

La cassalla
Un dels precursors en açò dels licors va ser la població d’Aie-
lo de Malferit, a la Vall d’Albaida. En 1880 tres emprenedors 
de la localitat, Enrique Ortiz, Ricardo Sanz i Bautista Apari-
ci, van obrir una destil·leria en el poble. Un dels seus produc-
tes estrella de la casa, segons es recull al blog historiadeaielo.
blogspot, era els “Anís Celestial” que després es va anome-
nar “Anís Ayelo”. Aquesta beguda, bé pot beure’s a soles o bé 
barrejada. Amb aigua rep el nom de nugolet o palometa i amb 
xarop de llima, el resultat és el “canari”.

La cassalla és una de les begudes típiques valencianes que 
deriva de la destil·lació de l’anís. Un aiguardent sec i molt 
fort. Es consumeix majoritàriament a les comarques de la 
Marina Alta, la Safor, a l’Alcoià, el Comtat, la Ribera del Xú-
quer i la Valldigna.

Es coneix com una beguda digestiva, que obri l’apetit, per 
això en algunes comarques es beu abans de menjar. Lliga-
da a l’amistat i a la festa, és tan popular que ha sigut motiu de 
cançons.

Una de les marques de cassalla més famoses és Anís Tenis 
de Monfort del Cid, a Alacant, però hi ha d’altres a arreu de la 
Comunitat Valenciana.

Herbero de la Serra de Mariola
No sabem que té l’herberet que tot el món que el prova, tor-
na a repetir. Es considerada una les begudes més màgica i mis-
teriosa de la nostra cultura. Elaborat amb plantes medicinals 
i aromàtiques de la Serra Mariola com sàlvia, camamil·la, po-
liol blanc o poliol menta, marialluïsa, arrel de panical, men-
ta piperita, rabet de gat, fenoll, anís, melissa, herba de la 
sang, sajolida, timó reial, farigola, i romaní. Amb una selecció 
d’elles, cal posar-les en aiguardent i deixar macerar. El resul-
tat és un digestiu molt recomanable.

És una beguda alcohòlica genuïna de les comarques del 
Comtat, l’Alcoià i la Vall d’Albaida, així com als voltants de la 
Serra de Mariola.

Tastar un trosset de la Serra Mariola, això és el que se sent 
amb un dels millors herberos del món, que està fet a Bocairent, 
concretament a l’empresa Bocabrew. Herberet, com així s’ano-
mena, ha aconseguit dues estrelles d’Or en el “Premi al Sa-
bor Superior” que atorga anualment l’Internacional Taste & 
Quality Institute amb seu en Brussel·les, compost per xefs i 
sommeliers de tota Europa amb Estrelles Michelin.

L’Herberet està elaborat de la forma tradicional, macerat 
en una equilibrada barreja d’anís amb una cuidada selecció 
de plantes i herbes aromàtiques d’entre més d’1.200 espè-
cies que existeixen en una de les reserves més importants 
de flora en l’Europa Mediterrània com és la Serra de Mariola.

Els Licors 
de la 

NostraTerra
Miriam Molina

Els licors formen part de la cultura gastronòmica de la Comunitat Valenciana, 
terra amb una tradició en destil·lació mil·lenària. Sense ells no podríem 

entendre-la, perquè què seria tastar un dolç sense estar acompanyat d’un bon 
licor? Sens dubte no sabria igual. 

El nostre territori és prolífic en begudes espirituoses i bona mostra d’açò la 
podem trobar a les fires del sector que se celebren.
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Café Licor
Aquesta beguda va nàixer a l’empara 
de la revolució industrial tèxtil. Segons 
es conta els treballadors i les treballa-
dores la prenien per evitar el cansament i 
doblegar torns, així va arrelar en aques-
ta terra. És típica de les comarques de  
L’Alcoià, la Vall d’Albaida, la Marina Alta, 
la Marina Baixa, la Safor i la Costera.

Com el seu nom indica és una begu-
da de cafè amb una graduació alcohò-
lica que es troba sobre els 15 i els 20 
graus i és de color negre.

També es coneix com a “burret”. 
Les marques més conegudes són ‘Ce-
rol’ i ‘Sancho’ i ambdues tenen un bur-
ret a l’etiqueta. Les dues marques es-
tan associades sota el nom de ‘Licores 
Sinc’. Altres marques conegudes són 
‘Truquet’, ‘El Murero’ i ‘Pastor’. Tam-
bé és habitual trobar-se amb café de 
feta, que vol dir fet de manera artesa-
na a casa.

El Café Licor es pot prendre com a 
aperitiu, a soles. Però, també existei-
xen populars i festeres combinacions. 
El resultat de barrejar-lo amb llima gra-
nissada dóna lloc a la mentireta, amb co-
ca-cola es coneix com plis-plai o burret i 
també es combinat amb gasosa.

Mistela 
És el licor dolç per antonomàsia, la mis-
tela o col·loquialment coneguda com a mis-
teleta. És l’acompanyant perfecte de 
postres i pastes típiques com rotllos 
d’anís, carquinyols o mantecats i per la 
seua capacitat digestiva.

És un licor elaborat amb la mescla de 
most de raïm i alcohol. Aquest tipus de 
vins solen tenir una graduació d’entre 
15-16 graus.

La varietat moscatell romana que con-
reem en aquesta terra ens permet obtenir 
misteles d’immillorable qualitat com les 
de Xaló, Dénia, Torís, Xest o Casinos. Es 
pren molt freda.

Ginebra i noves tendències
La ginebra ha viscut un boom des de fa 
uns 10 anys. A la clàssica se li han su-
mat moltes varietats. Al marc d’aquest 
auge moltes empreses valencianes han 
elaborat les seues pròpies ginebres. 

Però aquesta beguda ha viscut els 
seus alt baixos al llarg de la seua vida. 
Va estar molt de moda fins als anys 80 
i que després del declivi en aquesta 
època han sabut renéixer amb les ano-
menades Ginebres Premium i fins i tot 
ara un pas més Ultra Premium.

La Pócima, empresa de l’Olleria, és 
un exemple d’açò. L’any 2016 elabora 
la primera de les seues ginebres: La Pó-
cima Gin Premium. Una beguda elabo-
rada a Galícia, a la manera tradicional i 
que està tenint un gran acolliment en 
el mercat. Què té de peculiar aquesta 
ginebra? La recepta de La Pócima és una 
combinació secreta de botànics seleccio-
nats, que s’incorporen al destil·lat mitjan-
çant processos respectuosos amb els seus 
aromes i sabors.

A més, cal fer menció als nous licors 
que podem trobar i que també són 
atractius al paladar com el licor d’ar-
ròs, el licor de freses o el licor d’herbes. 
Nous sabors que s’incorporen als més 
tradicionals, que porten el segell de la 
Comunitat Valenciana i que estan arri-
bant molt lluny.
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Nascudes la majoria d’elles de l’esperit emprenedor de 
molts joves valencians amb ganes de fer una cosa pròpia, en 
l’actualitat hi ha més de vint empreses productores de cer-
vesa artesanal arreu de l’autonomia. València és la província 
amb major nombre de “mestres” cervesers i les seues cer-
veses artesanals estan considerades de les millors de la Co-
munitat.

Però, què tenen les cerveses artesanals que tant agraden? Pos-
siblement, la cura que els seus creadors posen en tot el pro-
cés es manifesta, després, en el resultat final. Tots els nos-
tres sentits es veuen involucrats en tastar una cervesa artesanal, 
que ens trasllada fins on els seus artífex ens volen portar. Els 
vincles emocionals també estan molt presents en aquest ti-
pus de beguda alcohòlica que tant agrada a l’ésser humà. 
Normalment, aquesta classe de birra, com s’anomena col·lo-
quialment, porta noms típicament valencians i tenen un fort 
caràcter local. 

La cervesa artesana és una cervesa completament dife-
rent a la industrial, més atractiva en el sabor i en la presentació. 
Cada mestre cerveser desenvolupa la seua pròpia fórmula o 
recepta, per aconseguir allò que més li agrada tant a ell com 
als seus clients.

Tanta és la popularitat que han guanyat les cerveses ar-
tesanals en els últims temps, que arran d’aquesta “moda” 
han nascut nous tipus de negoci com ara les tendes on es 
venen de forma exclusiva cerveses artesanals locals, autonò-
miques, nacionals i, fins i tot, internacionals, o les anomena-
des “brewpub”, traduït com a micro-cerveseries que es conver-
teixen en pubs que produeixen la seua pròpia cervesa per a ser 
venuda dins de les seues instal·lacions. Noves vies de nego-
ci que satisfan les necessitats dels amants d’aquesta begu-
da daurada, negra o torrada a la vegada que aproximen l’ar-
tesania al públic en general.

Els festivals són altre tipus d’esdeveniment que està nai-
xent al voltant de la cervesa artesanal. Mestres cervesers 
de diferents indrets de l’Estat es reuneixen a festivals exclu-
sius d’aquest tipus de birra per a donar a conèixer els seus 
productes, intercanviar idees o agafar altres noves. Un bon 
exemple és el primer Festival de Cervesa Artesanal celebrat 
a Ontinyent, capital de la Vall d’Albaida, en juny d’enguany. 
En aquesta cita es van reunir prop de 13 marques de cer-
vesa artesanal tot impulsat per una tenda especialitzada en 
aquest tipus de beguda nascuda també a Ontinyent.

La cervesa artesanal,
els sabors 

de la terreta
L’orxata, la paella i la taronja han sigut tres dels elements gastronòmics que al llarg dels 

segles més ens han identificat com a poble als valencians. Aquests productes han portat 
el nom de la Comunitat Valenciana per tot arreu i han convertit la nostra autonomia en 

un referent en els arrossos, en la producció de xufa i en tot allò que té a veure amb la 
taronja. Però, aproximadament, des de fa una dècada, la Comunitat Valenciana té una nova 

ambaixadora i referent internacional: la cervesa artesanal. 

Olga Pla
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LA CERVESA ARTESANA: NOMS I COGNOMS 
Una de les cerveses artesanals més 

conegudes de la Comunitat Valencia-
na és Tyris. Diferents portals webs espe-
cialistes en aquest tipus de productes la 
situen entre les millors de la nostra au-
tonomia. Tot va començar a València 
com una iniciativa de dos amics, que 
ha anat creixent amb el temps, i hui en 
dia es comercialitza en 8 països i té una 
capacitat productiva de 1.500.000 li-
tres per any. Segons la pròpia marca, 
creada per Gonzalo Abia i Dani Vara, 
“som la primera firma de cervesa artesa-
nal de València”. 

Abadía Española (nascuda al barri 
de Benicalap, al 2008); Altura de Vue-
lo (Casas del Rey, Vental del Moro); An-
tara (cervesa ecològica de xufa, creada 
per Terra i Xufa); Cerveza 2.0. (elabo-
rada per una de les principals empre-
ses cerveseres artesanals de Caste-
lló); Galana (La Yesa); Mons (fundada 
en 2010 per Francesc Pina, amb una 
fórmula pròpia i completament origi-
nal); Nispra (produïda per la Coopera-
tiva FrutaAltea i l’empresa Cervesera 
Alcoiana); Tombatossals (creada per 
Montmirà, Alcora); Penyagolosa (1a 
cervesa artesanal de Castelló); Sacris-
tán (Cerveza Artesana Sacristán, Ala-
cant); Sènia Tostà (cervesa de Benifaió 
elaborada per Cervezas Senia); La So-
carrada (elaborada a Xàtiva pels amics 
Rafa Suñer i Sergio Iborra); Alegría de 
Vivir (Cervezas Alegría, Massanassa); 
Zeta Hop (cervesa artesanal 100% na-

tural elaborada a Alboraia) i Spigha Na 
Valora (Cervesera Alcoiana) són sols al-
guns dels exemples de cervesa artesa-
nal nascuda a la Comunitat Valenciana 
i que compta amb una gran accepta-
ció per part del públic.

Hi ha una comarca en la que en els 
últims anys han nascut diverses mar-
ques de cervesa artesanal. Aquesta és 
la Vall d’Albaida, zona en la qual han 
brollat les marques Cerveses Montca-
brer, Lluna, Antoñita la Fantástica i Irish 
Kells, per anomenar algunes. Les dues 
últimes són de caràcter més familiar i 
amb una producció més menuda. 

Cerveses Montcabrer s’ha donat a 
conèixer al mercat amb la marca Gram. 
Amb tres tipus de cerveses, Freda, Pri-
ma i Quirat, aquesta micro-cerveseria 
va nàixer l’any 2010 sent una de les pri-
meres d’Ontinyent. 

Lluna, nascuda a Agullent i trasllada-
da després a Alcoi, es caracteritza per 
la seua producció ecològica d’alta fer-
mentació. 

Amb tot, a la Comunitat Valenciana hi 
ha una ampla oferta de producció de cer-
vesa artesanal, la qual cosa possibili-
ta als valencians escollir aquella que 
més s’adapte als seus gustos i, perquè 
no, deixar-se portar i provar altres sen-
sacions noves. Aromes, sabors i textures 
que entren per la vista, passen per la 
nostra boca i ens produeixen una sen-
sació de plaer i records de la terreta. 
Paga la pena. 
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L’oli, el vi i el meló tenen un caràcter especial en la Coope-
rativa d’Ontinyent. Amb molts anys d’experiència, l’entitat ela-
bora els seus productes amb molta cura, proporcionant-los així 
una alta qualitat que els fan especials. 

Tot amb el saber fer de tota la vida, amb la saviesa dels 
nostres majors, que han cultivat les terres sempre amb mol-
ta estima. En l’actualitat, entre les seues dos seccions (bode-
ga i almàssera), la Cooperativa compta amb uns 2.300 socis. 

La seua qualitat està avalada per premis internacionals, 
entre ells la Medalla d’Or del Concurs Mundial de Brussel·les 
pel “Tesoro del Capitán”, o la Medalla d’Or per al “Capitán Ju-
lián” en el Concurs de Lyon 2018. A més, els vins de la Coo-
perativa compten amb premis nacionals, com ara els acon-
seguits any rere any en la Mostra de València, com la Medalla 
d’Or pel vi “El Capitán Julián”. També la Rotary Club València 
va elegir el “Capitán Julián” com a Vi Solidari de l’Any 2017.

Pel que fa a l’oli, també ha estat guardonat amb dife-
rents distincions, com el recent Premi Especial en el Con-
curs d’Olis PROAVA de la Comunitat Valenciana, per la vari-
etat Arbequina i per l’oli d’Ontinyent ecològic, entre d’altres.

El Meló d’Or d’Ontinyent, distribuït per la Cooperativa, és 
el seu altre producte estrela. Un producte únic, cultivat en ter-
res de secà amb tècniques tradicionals, com es feia abans, des de 
1424. Un meló groc de carn compacta, dolça i blanca que té 
segell propi i que ha estat sol·licitat per reconeguts xefs com 
ara Bernd Knoller, del restaurant Riff de Valencia. 

Tots tres, productes ontinyentins de gran qualitat, i és que 
cal recordar que el maridatge amb un bon vi; la cuina amb un bon 
oli, i arrodonir una menjada amb una bona fruita, fan que la gas-
tronomia es convertisca en un art.

El plaer de tastar el vi, 
l’oli i el meló d’Or

d’Ontinyent
Els reconeixements tant nacionals com internacionals avalen la qualitat d’aquests 
productes elaborats per la Cooperativa d’Ontinyent
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Viure



Una terra de 
festivals

musicals

Música, platja, un ambient cosmopolita i una ofer-
ta complementària d’oci i gastronomia. Aquests són 
els ingredients bàsics que expliquen per què la Co-
munitat Valenciana s’ha consolidat com l’epicentre 
de la majoria dels festivals musicals que esquitxen la 
geografia espanyola durant l’estiu.

durant tot l ’any
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Tot i que en total són més de vint les 
cites repartides per tot el territori va-
lencià, que cobreixen tot l’espectre 
musical, la Comunitat concentra quatre 
dels principals festivals de música es-
panyols tant per la qualitat del seu car-
tell com per l’afluència de públic: el Fes-
tival internacional de Benicàssim (FIB), 

l’Arenal Sound, el Rototom Sunsplash 
i el Low Festival.

De fet, el FIB consolida la seua pro-
posta amb una mitjana que supera 
els 170.000. A més la cita manté el 

seu prestigi amb una última edició on, 
per exemple, al passat juliol va oferir un 
gran cartell musical, amb la presència 
aquest any del grup de rock “omple es-
tadis” The Killers.

De les tres províncies valencianes, 
Castelló és a més pionera en el turisme 
de festivals, ja que des de 1995 acull 

la cita degana d’aquest tipus d’esde-
veniments, el FIB, una trobada amb el 
qual es “va inventar” el concepte de festi-
val a Espanya, que oferien per primera 
vegada bandes independents de pop-
rock estrangeres i zona d’acampada als 
seus assistents.

La fórmula s’ha repetit fins a la saci-
etat per tot Espanya arribant-se a en-
cunyar el terme “bombolla de festivals”, 
però a la Comunitat han sorgit nom-
broses cites que es mantenen i algu-
nes de les quals han pres força en les 
últimes edicions com el Festival de Les 
Arts (València) que ha superat les ex-
pectatives de l’organització des dels 
seus inicis i va acollir 42.000 assistents 
enguany.
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Una oferta que abas-
ta tots els gèneres mu-

sicals, des del rock alter-
natiu, l’ska, el “indie” espanyol, 
les bandes de pop i rock més impor-
tants del món, música electrònica, 
jazz, música valenciana i folklore de 

tot el món, a més de comptar amb 
el festival de música reggae més 
important d’Europa, el Rototom 

Sunsplash (Benicàssim).
Tot i que la temporada estival 

concentra a la majoria d’aquests es-
deveniments, al març comença a so-
nar la música a la Comunitat Valen-
ciana.

El San San Festival es celebra a 
Benicàssim -malgrat haver canvi-
at d’ubicació des dels seus orígens a 
Gandia- i va obrir el pas als que van 
venir a l’abril: el cicle Sons al Botà-
nic de València (que estén la seva 
programació en caps de setmana) 
i el Spring Festival d’Alacant, que 

va tenir lloc en abril. Al maig va arri-
bar el Montgorock de Xàbia (Alacant) 
i ja al juny el València Beach Festival, 
el Festival de Les Arts i el Emdiv Mu-
sic Festival a Elda (Alacant). Al juliol es 

celebra el Marea Rock a Alacant, i en 
plena canícula coincideixen el Ibo-
ga Summer Festival, a Tavernes 

de la Valldigna, el Marenostrum, a Va-
lència capital, i el Low Festival de Beni-
dorm. Segueixen a l’agost les cites mu-
sicals amb l’Arenal Sound, el Rototom 
Sunsplash, el Aspesuena, el Benicàs-
sim Electronic Fest i l’Iberia Festival 
a Benidorm. També a Benidorm al se-
tembre té lloc el Fuzzville, en octubre 
el Wegow Day a València i al desem-
bre el Est Festival, també a la capital 
del Túria. A aquests se sumen desenes 
de festivals de format menor que re-
corren la geografia valenciana des de 
la costa a l’interior, esdeveniments que 
atreuen a centenars de milers de jo-
ves incentivats per la música i pel bon 
temps, ja que els festivals més multitu-
dinaris ofereixen, a més de música , plat-
ja i una oferta d’oci i gastronomia com-
plementària. Ajuntaments, diputacions 
i Generalitat veuen en aquests joves fu-
turs turistes i en els festivals platafor-
mes per fidelitzar el públic i incitar-lo 
a tornar al lloc de celebració de vacan-
ces. La Diputació de Castelló, província 
en la qual se celebren els festivals més 
importants de la Comunitat a més del 
més multitudinari d’Espanya -el Are-
nal Sound, que arriba a congregar en-
tre els seus quatre dies de concerts a 
300.000 assistents-, porta anys treba-
llant en potenciar aquest turisme sota 
la marca “Castelló terra de festivals”.  M
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La Generalitat també 
ha articulat el seu suport 

a aquests esdeveniments a 
través de la marca “Musix”, l’ob-

jectiu serà ressaltar el valor de les 
grans cites musicals de l’estiu 
en el nostre territori i projectar 
la imatge de la Comunitat com 

a lloc d’acollida de festivals. La marca 
aglutina els certàmens amb més re-
corregut d’entre tots els que se cele-
bren entre juny i agost, com l’Arenal 
Sound, el Rototom Sunsplash, el FIB, 
el Low Festival i el Festival de les Arts, 
tot i que no es descarta que en el futur 
la llista s’amplie. Per a la Generalitat els 
festivals són “un projecte cultural que di-
ferencia i revaloritza com a destinació tu-
rística a la Comunitat Valenciana”. 

A la Comunitat aquests esdeveni-
ments segueixen contribuint a millorar 
la imatge del territori, a oferir una àm-
plia oferta d’oci musical al públic valen-
cià i a enfortir l’economia local, ja que 
els festivals generen un alt impacte 
econòmic en el sector serveis. A la pro-
víncia de Castelló aquests grans esde-
veniments solen generar un impacte 

econòmic que ronda 
els 60 milions d’eu-
ros, i han donat feina 
a milers de persones 
per cobrir els llocs de 
serveis i seguretat. Tot 
i la dificultat per quan-
tificar l’impacte, tots els 
festivals xifren en centenars 
de milers d’euros -i en milions els més 
multitudinaris- els beneficis directes a 
la zona. En definitiva, un turisme musical 
per a tots els gustos amb una gran tradi-
ció a la Comunitat Valenciana que per-
meten acollir a milers de turistes que 
gaudeixen del seu clima, les seves plat-
ges i oferta gastronòmica i patrimoni-
al.
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Al Perelló es percep en una succes-
sió de flaixos l’especial ecosistema en 
el qual s’enclava: arrossars i bosc dunar, 
olor de pi i a mar. Esta població maríti-
ma es troba envoltada d’aigua per dos 
dels seus francs. A l’est pel mar Medi-
terrani i a l’oest pels camps d’arròs, la 
qual cosa li confereix un microclima espe-
cial que ho salvaguarda de gelades a l’hi-
vern i els vents que arriben per la plat-
ja al Perelló refresquen la temperatura a 
l’estiu, clima ideal per al cultiu de la to-
maca considerada com la millor del món. 
Cultivades a camps amb arena de la 
mar, este producte tan arrelat a la his-
tòria perellonera ha esdevingut en els 
últims anys un dels motors de l’eco-
nomia local. D’ella va nàixer fa set anys 
la Fira Gastronòmica de la Tomaca del 
Perelló, un esdeveniment que guanya 
en força i notorietat cada edició que 
passa per la importància del produc-
te que es promociona. En este sentit, 
les del Perelló són conegudes cada vol-
ta més com les millors tomaques del 
món, adjectiu que els que la tasten i 
coneixen no posen en dubte.

Avui, El Perelló és un referent turís-
tic de primer ordre, amb una cuidada 
platja guardonada per partida triple 
gràcies a la seua sostenibilitat ambien-
tal i la qualitat dels seus serveis i amb 
una gran oferta gastronòmica i d’oci 
que la converteix en la destinació pre-
ferida de centenars de turistes de Va-
lència i de la resta d’Espanya. La seua 
platja constitueix un recurs natural de 
gran valor paisatgístic i atracció turísti-
ca, gràcies a la seua arena fina i orada i 
onatge moderat, que la fan àmpliament re-
comanable per al bany. A més, compta 
amb diferents equipaments i serveis, 
entre els quals destaca el punt acces-
sible, l’àmplia vigilància marítima, els 
jocs esportius i lúdics, els equipaments 
de gimnàstica biosaludable i el servei 
de neteja. L’alta qualitat dels seus equi-
paments i serveis l’han fet mereixedo-
ra de tres banderes diferents: la ‘Q’ de 
Qualitat Turística, la certificació medi-
ambiental ISO 14001 i la bandera Eco-
playas, que premien també el respec-
te a l’entorn natural, l’accessibilitat i la 
protecció mediambiental.

El Perelló, Un

Xicotet Paradís Entre

L’albufera I El Mar
Mediterrani
El Perelló està situat al costat del mar Mediterrani i dins 
del Parc Natural de l’Albufera, aiguamoll costaner més 
representatiu i valuós de la Comunitat Valenciana. El seu 
entorn és espectacular i de singular bellesa, considerat d’alt 
valor mediambiental.
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UNA AMPLA I VARIADA OFERTA GAS-
TRONÒMICA

Parlar de gastronomia és parlar del 
Perelló, amb la seua varietat de restau-
rants en els quals es poden degustar 
els millors plats tant de la zona de la Ri-
bera Baixa com de València, en la qual 
destaquen els que tenen com a deno-
minador comú l’arròs, producte típic 
de l’Albufera. Entre ells destaquen la 
paella valenciana o les paelles d’ànec, de 
pollastre, de conill, de marisc, els arros-
sos melosos, l’arròs al forn, l’arròs negre, 
a banda i una interminable successió 
de plats que conformen el ric reperto-
ri d’arrossos de la cuina del Perelló. A 
d’ells s’uneixen l’all i pebre, la caldere-

ta de rap i llangosta o la de marisc, tots 
ells plats típics dels pobles de l’Albufera.

També es poden citar com a plats 
que sobreïxen entre la variadíssima 
cuina local, l’apetitós esgarraet, preparat 
a força de bacallà amanit amb pebrots, all 
i oli; la fideuà, les exquisides angules i un 
gran assortit d’entrants com les tellines, 
les clòtxines o la sèpia.
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Buñol es un pueblo del interior de 
Valencia (ubicado a tan solo 30 km 
de la capital). La situación geográfica de 
Buñol, entre montañas, le dota de parajes 
naturales con gran belleza que tienen como 
elemento común el agua. Además, ofrece 
una serie de monumentos y lugares de 
gran reconocimiento histórico y cultu-
ral a lo largo y ancho de su núcleo ur-
bano. Un pueblo único que no hay que de-
jar de conocer. 

Buñol nos ofrece actividades tan me-
diterráneas como este suplemento. Sin 
duda, no nos podemos perder las visi-
tas guiadas a su castillo, uno de los me-
jor conservados de la Comunidad Valenci-
ana y de los pocos en España con viviendas 
ocupadas por vecinos en su interior. 

Fue construido entre los siglos XI al 
XII, está en mitad del casco urbano y su 
barrio nos adentra en un entramado de 
calles estrechas de origen musulmán 
que desembocan en pequeñas plazue-
las de paredes encaladas que van com-
poniendo un mosaico de casas que pa-
recen sostener el peñasco del Castillo. 

Este barrio ha servido de inspiración 
para pintores tan conocidos como So-
rolla, que pintó algunas de sus calles 
en sus cuadros. Además, “Buñol es tu-
rismo” ofrece una actividad única que 
no nos podemos perder: un picnic pri-
vado en las torres del castillo con comi-
da local, donde nos podemos impregnar de 
su majestuosidad y sus maravillosas vis-
tas panorámicas.  

Buñol, 
un lugar 

por descubrir
La localidad ofrece toda una serie de propuestas para vivir y 
conocer la historia del interior valenciano
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A nivel natural, tanto el pueblo como 
su término municipal nos ofrecen mul-
titud de parajes y enclaves naturales, ca-
minos rurales y senderos señalizados por 
todo el término que nos permiten disfrutar 
de estos maravillosos enclaves. Destacan 
la microrreserva natural de El Fresnal, 
un paraje natural donde podemos en-
contrar uno de los pocos lugares don-
de quedan grandes fresnos autócto-
nos del Mediterráneo: la cueva Turche, 
con su espectacular cascada; y la ruta 
del agua donde podemos encontrar 
pozas naturales a lo largo del recorrido. 

“Buñol es turismo” ofrece también 
una gran variedad de actividades de 
turismo activo, como itinerarios en 4x4 
en los parajes de El Fresnal y la Sierra 
de Malacara, rappel o escalada. 

Aquí resumimos una lista de las acti-
vidades que se pueden practicar en los 
próximos meses: 

· Visitas guiadas al castillo de Buñol 
por 5€ (18 € con comida). 

· Picnic privado en las torres del cas-
tillo: 30 €.  

· Visita al cementerio masónico: 5 €.
· Visita al castillo con comida de de-

gustación local: 25 €. 
· Senderismo y rapel en el barranco 

de Monedi: 20 €. 
· Itinerario en 4x4 por toda la Sier-

ra de Malacara con picnic de mon-
te: 35 €. 

· Ruta por la micro reserva natural 
de El Fresnal: 15 €. 

· Iniciación a la escalada: 30 €.

Para más información y reservas 
se puede consultar la web 
www.turismolahoya.buñol.es  
turismo@bunyol.es 
o llamar a los teléfonos:
96 250 38 86 y 653672174. M
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Banys de salut
Vinaròs ofereix totes les possibilitats 
per a gaudir de la mar amb els seus 12 
km de costa, que s’estenen des del riu 
Sénia fins al barranc d’Aiguadoliva, do-
tant a la ciutat d’una peculiar caracte-
rística, les seues vint-i-dues petites cales 
protegides entre les roques, amb el seu 
singular paisatge i les platges d’arena 
fina. Totes posseeixen el distintiu de 
certificació mediambiental ISO 14001 
que garanteix el seu correcte manteni-
ment, neteja i respecte pel medi ambi-
ent.

Gastronomia
La gastronomia de Vinaròs és un dels 
seus principals atractius turístics, raó 
per la qual es realitzen múltiples jor-
nades gastronòmiques al llarg de l’any 
que ofereixen la possibilitat de gaudir 
dels productes típics d’aquesta terra, 
com son les Jornades de la Cuina de 
la Galera, del Llagostí de Vinaròs , de re-
coneguda fama en el món gastronò-
mic pel seu sabor i qualitat, del Ranxo 
Mariner i dels Arrossos. A més, també 
es pot gaudir de múltiples experiènci-
es gastronòmiques com la Pesca turis-
me o les visites guiades acompanyades 

Vinaròs, 

una ciutat per a gaudir 
en família
Vinaròs està situat al nord de la província de Castelló i és 
la capital de la comarca del Baix Maestrat. La ubicació de 
la ciutat al costat de la mar Mediterrània i les nombroses 
cultures i civilitzacions que han habitat aquestes terres, han 
deixat la seua empremta reflectida en diferents aspectes de 
la vida actual: en les tradicions, la cuina, 
els edificis i en la mar.

Platja del Fortí
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de vermut i tapa, on es poden visitar les 
Oliveres Mil·lenàries de La Jana i les 
del Paratge Natural de la Serra del Puig 
o assistir a la subhasta de peix a la Llot-
ja i el Mercat Municipal. En aquest úl-
tim també podem trobar l’anomenat 
Tast del Territori, un esdeveniment or-
ganitzat al llarg de tot l’any i amb una 
freqüència mensual on es realitzen de-
gustacions i presentacions de produc-
tes agroalimentaris de qualitat de Vi-
naròs i el seu àmbit territorial.

Festes destacades durant l’any 
(per ordre):
Sant Antoni, Sant Sebastià, Carnaval 
de Vinaròs, Setmana Santa, Fira i Fes-
tes de Sant Joan i Sant Pere, Festa del 
Llagostí, Concurs Nacional de Cuina 
Aplicada al Llagostí de Vinaròs, Actes 
Commemoratius de la Carta Pobla de 
Vinaròs i Nadal.

Ciutat per a gaudir en família
Vinaròs disposa d’un ampli i variat lle-
gat patrimonial ideal per complemen-
tar l’experiència turística tradicional 
amb visites teatralitzades i activitats de 
caràcter cultural. Alguns elements monu-
mentals de l’arquitectura religiosa de Vi-
naròs són d’un valor i singularitat ex-
traordinaris, com l’església fortalesa de 
l’Assumpció i la seua particular planifica-
ció defensiva amb la torre del campanar, el 
santuari de la Misericòrdia  o el convent 
de Sant Telm, avui en dia utilitzat com 
a auditori municipal.  També hi desta-
quen mostres d’arquitectura civil, com 
la casa dels Membrillera, així com edi-
ficis modernistes com la casa Sendra o 
la casa Giner.

A més, Vinaròs també disposa d’un 
servei d’audioguies familiars amb el que 
és possible fer un recorregut turístic de 
forma lliure i individual. Aquesta ruta és 
apta per a realitzar amb els seus fills, ja 
que s’ha dissenyat una narració infan-
til i un seguit d’activitats perquè tota la 
família pugui gaudir coneixent la histò-
ria i cultura de Vinaròs.

Esglesia Fortalesa de 
l’Assumpció

Desfilada Carnestoltes
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Les captures han baixat i totes les 
confraries valencianes han vist minvar 
les seues flotes. Davant este panorama, 
la resposta ha estat clara: buscar alter-
natives. Entre elles, diversificar l’oferta 
i donar eixida a espècies que no eren tan 
apreciades i que de vegades no eixien ni a 
subhasta. Traure’n profit al mercat ha 
estat una aposta de pescadors i restau-
radors. Això si, sense deixar de banda 
els productes que, des de fa dècades, 
ocupen un lloc destacat en la cuina de 
la que ha estat primera Ciutat Creativa 
de la Gastronomia de la UNESCO en el 
nostre territori, Dénia. Ens referim, com 
no, a la gamba roja i a productes que, com 
el polp sec, les saladures o els arrossos, 
donen caràcter a la seua oferta.

Els nostres hàbits alimentaris poc te-
nen a veure amb els dels nostres ia-
ios. Fugint de les punxes, especialment 
molestes per als menuts, es consumeix 
cada vegada menys peix de proximitat. 
Es prima la comoditat per damunt del 

gust i per damunt del plaer de menjar 
un bon plat, deixant de banda l’estima 
a una cultura gastronòmica lligada a la 
nostra terra. Les cartes dels restaurants 
o les parades de venda de peix en són 
una mostra. Amb algunes excepcions, 
la varietat d’espècies que es posen al 
nostre abast són quasi sempre les ma-
teixes.

Altres factors, com el desconeixe-
ment o la ignorància sobre les possibi-
litats que ofereixen en la cuina els pei-
xos menys populars, influeixen també 
en la indiferència cap al que tenim mes 
prop.

“Si és fresc”, diu un mariner amb ex-
periència, “tot el peix és saludable”. O 
el que és el mateix, precisa, no impor-
ta la espècie que siga per traure-li bon 
profit a la cuina. I sols en el port de Dé-
nia, segons les dades de la Confraria de 
Pescadors, entre les captures anuals 
s’han comptabilitzat vora 100 espèci-
es diferents.

Dénia: 
Sal i mar 

a la taula

Al port de Dénia arriben 
més de 100 espécies 
diferents a l’any

Que la pesca té un pes important en l’economia de la 
Marina Alta és més que sabut. La situació no està per anar 
tirant coets perquè les circumstàncies econòmiques no són 
les d’abans i perquè, no ens enganyem,  
no es pesca el que es pescava.

Rosa Ribes
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Educar el paladar
Donar a conéixer la riquesa del Medi-
terrani és feina de tots. Dels pescadors i 
de qui treballa el producte. Alguns dels 
més reputats cuiners de Dénia i de 
la comarca comencen a fer-ho. Seria 
d’agrair que condira l’exemple i que 
fer-se una tapa o degustar un bon plat 
que tingueren com ingredient princi-
pal alguna de les espècies poc consi-
derades –com ara la tòtena, la mussola, 
la corba o la llampuga- fóra un acte de 
normalitat. De preu més econòmic, per 
molt que es revaloritze mal està que ar-
ribe al dels seus veïns el calamar, el rap, 
el llobarro o la tonyina. 

Com tot, el paladar s’educa. I la con-
veniència d’incloure el peix en una di-
eta equilibrada des de la infantesa és 
més que sabuda. En això juguen un 
paper important els menjadors esco-
lars, que haurien d’afavorir en les se-
ues cuines l’ús del peix que tenim més 
a mà.

Per difondre la cultura manirena, s’ha 
posat també en marxa visites guiades 
de mà de la iniciativa privada, com les 
que ofereixen a Dénia la Confraria de 
Pescadors. Les visites, que recalen en la 
història del port, el treball dels mariners, 
la subhasta i la comercialització de les 
captures, són un atractiu turístic i s’ofe-
reixen també a les escoles.

Animals de terra a la mar
Per estimar una cosa, diuen, primer cal 
coneixer-la. Descobrir les seues inte-
rioritats i endinsar-se en el més íntim 
siga potser una bona manera d’acon-
seguir que desperte el nostre interés. 
La pesca engloba un món de vocables, 
costums, frases fetes i maneres de fer, 
pensar i viure que durant anys han si-
gut determinants en el caràcter de la 
gent de la mar. Per algú de terra endins 
no és fàcil entendre eixe món, ric en mati-
sos i coneixements que han passat de gene-
ració en generació.

Tot i això, hem incorporat a la par-
la habitual expressions tan marineres 
com sec com un bacallar o bull, bude-
llet i ou de tonyina. Hem fet també nos-
tres la saviesa i el vocabulari de l’home 
de la mar. Per això pronostiquem que 
hi ha probabilitat de pluja quan mirem 
el cel i diguem que cel a borreguets, 
aigua a canterets. Perquè alguna ve-
gada ens hem embarcat en una mis-
sió impossible. I sinó, que tire la prime-
ra pedra qui en estar marejat no haja 
anat en barco o qui mai haja perdut el 
nord. Totes són expressions la mar de 
comunes.

És obvi que la relació del ser humà amb 
la mar es remunta a temps immemorials. 
Sabem que hi ha espècies que es co-
neixen ja en època grecollatina, com la 
morena o la llampuga. Detenir-nos a 
analitzar la denominació de cadascuna 
seria tota una aventura. Ens trobem amb 
animals de terra a la mar, com el furó, la 
gallineta o la rata. I fins i tot amb algun 
vegetal, com el dàtil o la bacora.

Un peix per cada estació
Res millor que saber quin peix es pot 
menjar en cada època com a garan-
tia que estem fem les coses bé. No po-
dem enumerar la temporada més adi-
ent per decantar-nos per una espècie o 
altra. Però si recordar que el millor ca-
lamar no el menjarem a la primavera, 
que l’escopeta és un bon peix d’hivern, 
que per les calmes de gener és quan 
l’eriçó està més ple i que a la primavera 
o a l’estiu podem regalar-nos un negri-
to al forn, un bon sepionet a la planxa o 
una bona tallada de tonyina no massa 
feta. Amb les tempestes que donen la 
benvinguda a la tardor, la llampuga en 
totes les seues varietats –en escabetx, a 
la planxa, fregida amb pebreres roges, 
en marmitako o amb un arròs meloset- 
és una boníssima opció. 

Durant tot l’any, la cavalla, la mus-
sola, la sépia o l’escorpa poden ser els 
nostres aliats, com també tota classe 
de saladures i assecats. En tenim per a 
tots els gustos i totes les butxaques: cape-
llans, moixa, polp sec i tots els derivats de 
la tonyina roja. I com no la gamba roja, 
la millor ambaixadora de la nostra ciutat.

El històric restaurador  
Pepe El Pegolí amb  
la gamba roja la millor 
ambaixadora de la ciutat
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El Servei Valencià d’Ocupació i For-
mació, Servef, dependent de la Con-
selleria d’Economia, ofereix ajudes de 
fins a 10.000 euros a les empreses del 
sector turístic de la Comunitat que am-
plien els contractes dels seus treballa-
dors o els converteixin en indefinits.

Amb aquestes subvencions, que han 
estat consensuades entre empresariat, 
sindicats i Administració, la Generalitat 
vol lluitar contra l’alta temporalitat del 
sector i oferir estabilitat laboral als seus 
treballadors.

El secretari autonòmic d’Ocupació, 
Enric Nomdedéu, destacava que es 
tracta de la primera vegada que el Ser-
vei Valencià d’Ocupació posa en marxa 
una iniciativa d’aquest tipus “dirigida a 
un dels sectors més importants de la nos-
tra Comunitat”.

Segons Nomdedéu, tot i que el SERVEF 
ha convocat les ajudes per un valor de 
tres milions d’euros, està previst que 
s’ampliï en funció de l’acollida del sec-
tor.

Pot sol·licitar la subvenció qualsevol 
empresa privada, incloses les persones 
treballadores autònomes, amb centre de 
treball a la Comunitat Valenciana, l’acti-
vitat principal sigui l’hostaleria.

Per poder oferir ajuts les empreses 
hauran d’ampliar en almenys 90 dies 
els contractes fixos discontinus o bé 
convertir en indefinit a persones que 
en l’exercici anterior haguessin estat 
contractades, amb caràcter fix discon-
tinu o temporal, durant un període de 
fins a 270 dies.

“D’aquesta manera”, remarcava el 
responsable d’Ocupació, Enric Nom-
dedéu, “busquem des del Servei Valen-
cià d’Ocupació contribuir a millorar la 
qualitat i la professionalitat del sector de 
l’hostaleria valenciana”.

Les ajudes van ser presentades al 
sector pel president de la Generalitat, 
Ximo Puig, el conseller d’Economia 
Sostenible, sectors productius, Comerç 
i Treball, Rafa Climent; el secretari auto-
nòmic de l’Agència Valenciana de Tu-
risme, Francesc Colomer, i el secretari 
autonòmic d’Ocupació i director gene-
ral del SERVEF, Enric Nomdedéu.

Sol·licitud de les ajudes
La sol·licitud (comprensiva així mateix 
de la documentació exigida en el resolc 
novè) efectuada per les persones jurí-
diques o els seus representants (que 
hauran d’estar prèviament autoritzats 
a través del registre de representants 
https: //www.accv.es/ciudadanos/ 
registro-de-representantes/) es pre-
sentarà de forma telemàtica a través 
de l’enllaç “Tramitar amb certificat” 
que hi ha associat a la convocatòria en 
l’apartat de subvencions del web del 
SERVEF http://www.servef.gva.es/
formentoocupacion. Per a això s’haurà 
de disposar de firma electrònica avan-
çada, bé amb el certificat reconegut 
d’entitat o certificat de representant 
importants.

El Servef ofereix fins a 10.000 euros 

a les empreses del sector de l’hostaleria 
que amplien els contractes 

dels seus treballadors
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Les empreses agroalimentàries han 
concentrat el 38% de les entrevistes en 
la tercera edició del Congrés Go Global 

Les empreses compten amb ajudes, 
serveis, jornades i accions per a realit-
zar nous contactes comercials

El sector agroalimentari de la Comu-
nitat valenciana és un sector molt di-
nàmic i actiu en la promoció dels seus 
productes en l’exterior, la qual cosa re-
percuteix sens dubte en la tendència a 
l’alça de les seues exportacions que es 
situen en un 4% l’any 2017, amb un va-
lor de 5.070 milions d’euros. 

És un dels principals sectors exportadors 
de la Comunitat, amb un 20% de les 
exportacions de la regió i situa a la 
Comunitat Valenciana com la tercera Auto-
nomía més exportadora d’aquests productes 
amb el 13% de tot l’Estat Espanyol.

El caràcter dinàmic i emprenedor 
del sector es mostra també en l’eleva-
da participació de les seues empreses 
en les accions plantejades per la Con-
selleria d’Economia Sostenible a tra-
vés d’Ivace Internacional, que recolza la 
seua promoció en l’exterior a través de 
programes, serveis personalitzats, aju-
des i accions en els mercats exteriors. 

Segons explica el conseller d’Eco-
nomia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, Rafa Climent; «en el 
que portem d’any, Ivace Internacional ha 
prestat un total de 180 serveis a empre-
ses agroalimentàries. Destaca el nombre 
de serveis personal  itzats desenvolupats 
a través de la Xarxa Exterior de l’Ivace, 
que s’eleven a 87».  

De fet, i dins l’àmbit de la promo-
ció exterior de la conselleria, en 2018 
s’han organitzat 7 accions específi-
ques per a empreses agroalimentàri-
es en les quals han participat prop de 
100 empreses valencianes. A aquestes 
se sumen unes altres de caràcter mul-
tisectorial. 

Destaquen les missions inverses 
d’importadors, accions basades en la 
visita de compradors interessats en els 
productes de la Comunitat Valenciana 
que són convidats per l’Ivace perquè 
coneguen de primera mà l’oferta de 
producte de les empreses valencianes. 

Seixanta empreses agroalimentàries 
valencianes han pogut contactar amb 
19 compradors internacionals de 15 
països en 2018 a través de dues mis-
sions inverses. Una d’aquestes acci-
ons ha estat dirigida específicament 
al sector de vins i begudes, amb com-
pradors procedents d’Alemanya, Brasil, 
Xile, Xina, Colòmbia, Corea del Sud, Es-
tats Units, Japó, el Marroc, Mèxic, Perú, 
Polònia, Regne Unit, Suècia i Turquia. 

El conseller Climent va destacar, en 
aquest sentit «l’aposta per impulsar i 
reforçar les missions d’importadors, una 
gran oportunitat per a les empreses va-
lencianes ja que tenen la possibilitat de 
mostrar la seua oferta de producte a im-
portadors de tot el món sense eixir de la 
Comunitat Valenciana”.

La Conselleria d’Economia 
ha prestat 180 serveis 

a empreses agrolimentàries
mitjançant Ivace 

Internacional en 2018
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Cal destacar que les exportacions de 
vi de la Comunitat Valenciana han as-
cendit a 121,26 milions d’euros en el 
període gener – juliol de 2018, la qual 
cosa representa un increment del 6’6% 
respecte al mateix període de l’any an-
terior. França és el primer client de la 
Comunitat Valenciana, amb un valor 
de 15,8 milions d’euros i un destacat 
ascens del 32’44%. Li segueix Alema-
nya, amb 9,2 milions d’euros i un des-
cens del 4%. En tercer lloc se situa Pa-
ïsos Baixos, amb 8,65 milions d’euros i 
un creixement del 21%.

També s’ha celebrat una Presenta-
ció d’oferta a Corea del Sud, basada en 
l’enviament de catàlegs i en l’edició de 
material per a donar a conèixer l’ofer-
ta en el país en qüestió, en la qual han 
participat 11 empreses. 

A aquestes accions se sumen les aju-
des per a facilitar l’eixida a l’exterior 
d’aquest important sector de l’economia 
valenciana.

Congrés Go Global
Un bon exemple del dinamisme del 
sector ha sigut el Congrés Go Global, 
que ha celebrat la seua tercera edició 
en el mes de novembre i en el qual el 
38% de les entrevistes han sigut prota-
gonitzades pels sectors agrícola i agro-
alimentari. 

Durant el Congrés, les empreses 
han tingut l’oportunitat d’entrevis-
tar-se amb la Xarxa Exterior de l’Iva-
ce, mostrar la seua oferta als compra-
dors internacionals convidats i assistir a 
conferències sobre temes rellevants re-
lacionades amb la internacionalització. 

A les activitats d’informació d’aquest 
Congrés se sumen les jornades i confe-
rències organitzades per Ivace durant 
tot l’any com «La indústria alimentària 
a Xina; el que la seua empresa necessi-
ta saber» o la presentació de «Xina In-
ternational Import Expo Xou» 

Principals destinacions de 

l’exportació 
Les fruites són els productes agroali-
mentaris valencians més exportats. So-
breïxen com el segon grup de produc-
tes més exportats per la Comunitat, 
amb un 10% de les exportacions totals 
de la CV i un 51% de les exportacions 
agroalimentàries.  

L’exportació de fruites situa a la Co-
munitat com l’autonomia de l’Estat 
més exportadora, amb un 36% del to-
tal d’Espanya, percentatge que s’eleva 
al 67% per als cítrics.

Si a les fruites afegim les exportaci-
ons de verdures, conserves vegetals i 
les begudes – vins, el percentatge s’ele-
va a un 77% del total exportat pel sec-
tor agroalimentari. 

Alemanya és la primera destinació 
dels productes agroalimentaris de la 
Comunitat Valenciana (amb 21% del 
total) que juntament amb França, Ità-
lia i Regne Unit representen un 55% de 
les exportacions agroalimentàries.  

Destaquen Itàlia, Estats Units i Por-
tugal com les principals destinacions 
més dinàmiques dels productes agroa-
limentaris de la Comunitat l’any 2017.
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El turisme actiu de la Comunitat Va-
lenciana passa per ser alguna cosa més 
que la platja, els hotels, els dies d’estiu 
llargs, la Mediterrània i tot el valor de la 
gastronomia que els valencians han si-
gut capaços de crear com a potencial 
atractiu. Que també, però no de forma 
exclusiva. 

La forma de descobrir el territori va-
lencià està canviant a partir de les pro-
postes que els mateixos municipis i or-
ganismes articulen. Les diferents rutes 
que s’han marcat són un bon exemple. 
La Ruta de la Seda. La Ruta de Jaume I. 
La Ruta del Grial. La Ruta dels Borja. Es 
tracta d’un turisme cultural que plan-
teja una implicació activa per als que 
tenen la intenció de créixer en coneixe-
ment i en vincles a la nostra terra però 
també al nostre patrimoni i a la nostra 
història. Pot ser una excusa ideal per 
vindre, apropar-se i endinsar-se en els 
tresors dels valencians.

Ruda de la Seda
Espanya és el 32è estat membre de la 
Ruta de la Seda, un programa que pro-
mou la UNESCO i l’Organització Mun-
dial de Turisme (OMT) per difondre el 
patrimoni cultural i natural i l’art a la 
ruta de la seda i amb això la idea de un 
turisme sostenible. La ciutat de Valèn-
cia va estar declarada “Focal Point” o 
centre neuràlgic d’aquesta iniciativa, i 
es reconeix així la seua posició com a 
referent a la ruta de la seda en l’actu-
alitat. Cal recordar que en 2016 es va 
celebrar la II Trobada Mundial “Valèn-
cia, Ciutat de la Seda 2016”. La histò-
ria i importància de la ruta de la seda a 
València és àmplia, i té el seu reflex en 
edificacions com la Llotja de la Seda i el 
Col·legi Major de l’Art de la Seda.

Ruta del Grial
També a la ciutat de València, Cap-i-Ca-
sal, és el cor al voltant del qual transcor-
re la Ruta del Grial. S’afegeix a la pro-
posta l’art religiós més destacat que es 
pot contemplar a la ciutat. La Ruta del 
Grial i Art Religiós comença a 

l’Església de Sant Joan de l’Hospi-
tal, l’església més antiga de València. A 
més de la visita conjunt històric-artís-
tic, es visita el cementiri medieval que 
alberga el recinte, després de la seva 
recent restauració. Seguidament, el 
tour es dirigeix a la Catedral de Valèn-
cia, on a més de poder admirar la seva 
arquitectura exterior, es visitarà el Mu-
seu Catedralici Diocesà i la Capella del 
Sant Calze, amb la relíquia. En acabar, 
el tour es dirigirà a l’Església de Sant Ni-
colau, al carrer Cavallers. L’església de 
Sant Nicolau de Bari i Sant Pere Màr-
tir és probablement el millor exemple 
de convivència d’un temple d’estructu-
ra gòtica del segle XV amb decoració 
barroca del segle XVII, que trobem a la 
ciutat de València. Declarada en 1981 
Monument Històric Artístic Nacional, 
després de la profunda restauració fi-
nalitzada el 2016, Sant Nicolau ha re-
cuperat tota la seva esplendor.

Rutes 
per viure 
de manera diferent

la Comunitat
Valenciana
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Ruta dels Borja
Sens dubte els Papes valencians per 
antonomàsia. La ruta té com a lloc pri-
vilegiat la ciutat de Xàtiva a la comar-
ca de La Costera. Xàtiva impulsa amb 
la referència de la família que va regnar 
a l’església catòlica un producte cultu-
ral d’alt nivell perquè planteja submer-
gir-se en el llegat històric. 

Però també té la Ruta dels Borja un 
altre punt cardinal important, la ciu-
tat de Gandia, a la comarca de La Sa-
for. L’eix que configuren Xàtiva i Gan-
dia es denomina el Territori Borja on 
es pot descobrir la influència i els ves-
tigis de tan important família a les dos 
poblacions. Gastronomia, música, dan-
sa, exposicions... són alguns dels ele-
ments que configuren la proposta per 
saber un poc més sobre una família fo-
namental a l’època del Renaixement, 
amb la seua llegenda negra i el seu po-
der als estaments civil i eclesiàstic. 

Ruta de Jaume I
Més que Ruta, cal parlar de Rutes. Per-
què es tracta d’una proposta que plan-
teja un viatge a l’època medieval, amb 
l’objectiu de difondre la història i el pa-
trimoni que van lligats al monarca més 
important en la vida del poble valencià. 

Itineraris, allotjaments, comerç i res-
tauració en un mapa extens de 29 mu-
nicipis de la Comunitat Valenciana on 
es pot trobar encara el rastre del rei 
conqueridor que va annexionar els ter-
ritoris valencians a la Corona d’Aragó.

A les Rutes Jaume I es combinen la 
cultura amb la gastronomia, les festes, 
el patrimoni i les tradicions, recorrent i 
vertebrant diferents comarques valen-
cianes de nord a sud, integrant parat-
ges, relats històrics, arrels culturals i el 
llegat de les celebracions que donen 
singularitat a cada població. 

De la província de Castelló, s’inclou 
Morella, Vilafranca, Sant Mateu, Pe-
níscola, Vilafamés, Castelló de la Pla-
na, Onda, Sogorb i Xèrica; de la provín-
cia de València, es troben els municipis 
d’Ademús, Alpont, Requena, Llíria, Sa-
gunt, El Puig de Santa Maria, València, 
Alzira, Xàtiva, Gandia, Ontinyent i Bo-
cairent. Per la seva banda, les poblaci-
ons de la província d’Alacant presents 
en aquesta Guia són: Dénia, Cocen-
taina, Alcoi, Biar, Villena, Alacant, Elx i 
Oriola.
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