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 Ací presentem dos mapes de la Marina que hem publicat recentment amb l’editorial 
Piolet (desembre 2008). 

 La nostra comarca no disposava de mapes de prou qualitat, actualitzats, informa-
tius i precisos, per a activitats excursionistes i senderistes. En l’empresa Terra Ferma ens 
dediquem a aquestes activitats i la mancança de mapes contrastava amb l’elevat nombre 
de visitants, locals i estrangers.

 Volíem fer un mapa d’alta qualitat, una iniciativa que ha presentat diverses difi-
cultats. Primer vam contrastar mapes i fotos aèries disponibles de diverses fonts com ara 
institucions oficials (Catastro, Institut Cartogràfic Valencià, Centro Nacional de Información 
Geográfica) i Google. El suport informàtic del mapa és un SIG (Sistemes d’Informació 
Geogràfica), que pren com a base la topografia de l’Instituto Geográfico Nacional, sobre la 
qual hem tingut una cura especial en introduir el patrimoni cultural: toponímia (a partir de 
la informació recopilada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua), camins històrics i rutes 
senderistes, llocs d’interés natural, informació pràctica diversa. Hem comptat també amb 
la col·laboració d’alguns amics geògrafs i/o bons coneixedors del terreny.

 Hem optat per l’escala 1:20,000. Vam decidir fer dos mapes, per fer-los més ama-
nosos. Com que ens interessava específicament l’interior de la comarca, la vam dividir 
en un sector que finalment hem anomenat “Marina Baixa – Serra d’Aitana” (incorpora la 
Vall de Guadalest, Sella, Relleu, Ponoig i Puigcampana) i un altre “Marina Alta – Serra 
de Bèrnia” (amb Tàrbena, Bolulla, Callosa, Vall de Pop i Vall de Laguar). Hi ha un xicotet 
solapament pel meridià del Somo i l’Aixortà.

 Agraïm la notificació de qualsevol esmena.

 Esperem que aquestos mapes, gràcies a la diversitat d’informació que inclouen, 
siguen d’utilitat per tots els que volen estudiar, conèixer o visitar les muntanyes de les Ma-
rines.

També esperem que siguen d’utilitat als municipis d’interior i als seus veïns com 
ferramentes de valorització del territori i el patrimoni i per a la promoció del turisme.
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