
Presentació

És per a mi un plaer i un honor presentar la revista de l’Associació d’Estudis de la 
Marina Baixa. Fa un parell d’anys que gent de diferents procedències ens vam començar 
a relacionar pel nostre interés comú en la promoció cultural i la investigació de temes 
de la comarca. En el 2007 ens vam constituir com a Associació. Des de març de 2008, 
en què vaig assumir la presidència, un dels principals objetius que ens hem marcat a 
l’actual directiva ha estat, superat el període fundacional, desenvolupar unes activitats 
de funcionament normal de l’Associació. Principalment, la publicació d’una revista i la 
celebració periòdica de jornades de patrimoni. 

No és la primera vegada que arranca un projecte cultural com el nostre. A banda 
del que s’ha fet a pobles concrets, hi va haver l’embrió d’un “institut d’estudis comarcal” 
farà uns vint anys, que va acabar massa prompte la seua vida. Més fructífera va ser 
la iniciativa procedent de Callosa a través de l’Organisme Autònom Administratiu Local 
de Cultura «Salvà-Pérez Miralles», que va posar en marxa una revista titulada “Sarrià 
– Revista d’investigació i assaig de la comarca”, adreçada a tots els pobles de la Marina 
Baixa. Tanmateix, es va acabar l’aventura amb la publicació només dels número 0 (1998) 
i 1 (1999). 

Com a conseqüència de tot això patíem l’anomalia de ser una comarca sense un 
“institut d’estudis” propi. Fa molts anys que el Camp del Túria, el Vinalopó Baix i el Mitjà, 
la Marina Alta, el Comtat, la Safor, etc. en tenen. Ara ens toca a nosaltres sumar-nos a la 
llista.

La intenció de la nostra associació és aprofitar aquesta revista per donar un servei 
als socis i a la població en general. Distribuirem un exemplar gratuïtament a cada soci. 
Així, els associats tindran accés a materials d’estudi del patrimoni comarcal i a diferents 
projectes que estem desenvolupant. També distribuirem la revista a llibreries, de forma que 
qualsevol persona interessada puga adquirir-la. 

Hem optat per anomenar “Sarrià – Revista de l’Associació d’Estudis de la Marina 

Baixa” a la nostra publicació. Ens reconeixem hereus de la revista anterior, i ens agrada 
molt el nom. Els inicis de la Marina Baixa en la civilització occidental deuen molt a Bernat de 
Sarrià. Eren el seu feu en l’edat mitjana. Ell va ser el seu primer amo i el fundador d’alguns 
dels seus pobles. Fins i tot la nostra terra va arribar a dir-se “Muntanyes de Sarrià”.

El nombre de socis amb què comptem serà determinant de les coses que podrem 
mamprendre. La revista Sarrià (nova època) comença de forma modesta. Pretenem una 
periodicitat semestral, en principi. Però ens agradaria fer més coses. Començar una 
biblioteca de temes comarcals, per exemple. Des d’cí demane al lector que es faça soci i 
que done a conéixer AEMaBa i Sarrià a altres persones.

La nostra associació i aquesta revista omplin un buit que a molts ens resultava 
incòmode, per no dir vergonyós. Esperem que aquestes iniciatives culturals siguen 
recolzades per un número significatiu dels veïns que, amb una quota modesta, contribuixen 
al seu manteniment.

Hem d’agrair l’ajut decisiu en els nostres començaments del col·lectiu d’altres 
associacions i instituts d’estudis comarcals, a través d’una subvenció concedida per 
l’Institut Ramon Muntaner, així com ales entitats i empreses que han col·laborat a través 
de la publicitat.
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