
Directora:  

Mercedes Ortiz García, Facultat de Dret-CIBIO, Universitat d'Alacant 

OBJECTIUS   

 Difondre la importància de la declaració, a la fi de 2018, de l'ancestral tècnica 
constructiva de la pedra seca com a Patrimoni de la Humanitat d'UNESCO i 
donar a conèixer la seua vinculació amb la vida tradicional dels pastors des 
de temps immemorial. 

 Divulgar la cultura transhumant i remarcar que, en l'actualitat, té molt interès 
fomentar la seua revitalització amb objectius ambientals, turístics, repoblació 
rural, gastronòmics, empresarials en el marc dels Objectius del 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, i de 
les noves tecnologies, per a aconseguir una economia sostenible i pròspera. 

 Donar a conèixer el merescut reconeixement de la transhumància com 
“Manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial”, des d'abril 
de 2017. 

 Tractar la reactivació de la proposta de les vies pecuàries com a Patrimoni de 
la Humanitat. 

 Transmetre l'interès de l'important Patrimoni pastoril a través dels seus 
protagonistes i experts, donant la veu a pastors que en l'actualitat mantenen 
vives les tècniques i els coneixements associats. 

 Recalcar l'existència d'una la Canyada Real en el Campus de la Universitat 
d'Alacant, de Sant Vicent del Raspeig, motiu pel qual anualment es recorda el 
seu ús original amb el pas transhumant de ramats. 

ORGANITZA 

 
INFORMACIÓ: 

 https://deje.ua.es 
 Entrada gratuïta, fins a completar l'aforament de la Sala 

  
PATRIMONIS DE LA HUMANITAT EN EL 

PASTORALISME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jornades Canyada Real   
Universitat d'Alacant 
17 d'Octubre de 2019 

Saló de Graus “Rector Ramón Martín Mateo” –  
Facultat de Dret – Universitat d’Alacant 

 

https://deje.ua.es/


PROGRAMA  

DIA 17 D'OCTUBRE DE 2019 

MATÍ: 

 10:00 - 10:30 h. Obertura de la Jornada. Ambientada amb Exposició “Patrimoni 
Natural i Cultural: Cistelleria, Artesania i Coneixements Tradicionals de les Fibres 
Vegetals” del Museu de la Biodiversitat (Ajuntament d'Ibi - Universitat d'Alacant - 
CIBIO) en el Saló de Graus. 

 10:30 - 10:45 h. Inauguració de l'Exposició itinerant de les Vies Pecuàries i la 
Transhumància: “Passejant per les vies pecuàries. Patrimoni comú i oportunitat 
de futur”, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural, en l'Aulari I, Universitat d'Alacant (del 17 al 31 d'octubre). 

 10:45 - 11:00 h. Presentació Mostra Bibliogràfica i Fotogràfica a  la Biblioteca de 
Dret, Universitat d'Alacant (del 17 al 31 d'octubre).   

 11:00 - 11:15 h. Projecció del documental “El poblat iber El Puig” (comentada per 
un representant de l'Ajuntament d'Alcoi). 

 11:15 - 12:00 h. Presentació de publicacions i entrevistes gravades sobre pedra 
seca, pasturatge i vies pecuàries amb els participants: 

 José Luis Pastor Lillo (capatàs de brigada municipal, especialista a 
treballar la pedra seca, Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig)  

 Juan Luis Santana Pastor (President de l'Associació Cultural la Canyada del 
Fenollar-Foncalent)  

 Moderador: Joan Ramón Guijarro Toledo (professor del IES San Vicente 
del Raspeig y Vicepresident del CERCLE, Cercle d'Estudis “Sequet però 
Sanet”) 

 12:00 – 13:00 h. Demostració de la construcció en pedra seca per part de José 
Luis Pastor Lillo, en el Bosc Il·lustrat al Campus de San Vicent del Raspeig de la 
Universitat d'Alacant (a esquena de la Facultat de Dret). 

 13:00 – 14:00 h. Pas de ramat amb pastors (Santiago Pastor Sogorb, ramader) per 
la Canyada Real de la Universitat d'Alacant, amenitzat amb música tradicional, 
interpretada per Hiroshi Fujii (dolçainer) i Lluís Torró Gil (tabaleter) 

 

 

Fotografia portada: tanca construïda amb la tècnica de la pedra seca per a delimitar 

l'hort ecològic de la Universitat d'Alacant, presidit pel bust de Miguel Hernández, 

l'universal poeta pastor

 

VESPRADA: 

 16:00 - 18:00 h. Taula redona: Les construccions de pedra seca en la tradició 
pastoril versus les noves tecnologies i els ODS  

 Moderadora: Mercedes Ortiz García, professora titular de Dret 
Administratiu, Universitat d'Alacant.  

 Participants:  
 Jordi Borrell Gosálbez (pastor i soci de el “Centre Excursionista 

d'Alcoi”)  
 Daniel Sirvent Pérez (professor associat de Construccions 

Arquitectòniques, Universitat d'Alacant)  
 Antonio Ruiz Canales (enginyer agrònom, professor Universitat 

Miguel Hernández)  
 Luis Fernández Tena (Director Escola de Pastors d'Extremadura, 

Castuera)  

 18:00 - 20:00 h. Taula  redona: Les vies pecuàries mereixedores de ser Patrimoni 
de la Humanitat d'UNESCO 

 Moderadora: Matilde Dobón Giner, historiadora, ADAME - CERCLE 
 Participants:  

 Gabriel Varea Illueca (tècnic, responsable vies pecuàries,  
Generalitat Valenciana) 

 Raquel Huete Nieves (professora titular de Sociologia, Universitat 
d’Alacant)  

 Xavier Amat Montesinos (professor de Geografia, Universitat 
d'Alacant)  

 Esther Prada Llorente (doctora en Arquitectura i consultora en 
Paisatge)  

 Ángel Murcia Ortuño (Coordinador Tourist Info, Alacant)  
 Juan Francisco Pérez Ortiz (representant de la sendera GR de la 

Universitat d'Alacant) 

 20:00 – 20:30 h. Divulgació d'activitats del CERCLE sobre vies pecuàries, 
pastoralisme i la tècnica de la pedra seca. 

 Joan Ramón Guijarro Toledo (Vicepresident)  
 Héctor Pastor Pastor (vocal Junta directiva)  
 Matilde Dobón Giner (sòcia) 

 20:30 -21:00 h. Clausura: Helena Oncina Climent (Màster en Dret Ambiental i de 
la Sostenibilitat, UA), Mercedes Ortiz García.  

 

 


