
 

LES NACIONS UNIDES I LA UNIVERSITAT D’ALACANT AMB 

EL PASTORALISME 

 

Jornades Canyada Reial UA 2018 

 
OBJECTIUS  

 
 Difondre el contingut i la importància de la Declaració de les Nacions Unides sobre els 

drets dels llauradors i d’altres persones que treballen en les zones rurals, que s’aprova en 

l’Assemblea General de Nacions Unides de Nova York, al desembre de 2018, per a 

’visibilizar” als pastors i empoderarlos. 

 

 Divulgar les circumstàncies que han rodejat al paisatge trashumant, amb la seua història i 

cultura, impulsant el màxim respecte cap a elles, promocionant la revitalització enfocada a 

la protecció ambiental (ús de bestiar per a evitar incendis, la desertització, mitigar el canvi 

climàtic, i foment de la biodiversitat, pol·linització, etc.) i com una forma d’impulsar la 

gastronomia, el turisme i aspectes vinculats a les noves tecnologies, creant una economia 

sostenible. 

 

 Recordar l’existència d’una Canyada Reial en el Campus de la Universitat d’Alacant, en 

Sant Vicent del Raspeig com una característica singular que li atorga un valor afegit 

pedagògic i exemplificant. Per això es rememora anualment, de forma simbòlica o real, l’ús 

originari de les vies pecuàries: el dret de pas del bestiar. Així mateix, s’incidix que les etapes 

d’eixida i arribada de la senda Gran Recorregut de la UA coincidixen amb la seua Canyada 

Reial. 

 
PROGRAMA 

 

DIA 18 D’OCTUBRE DE 2018 
 

Saló de Graus “Rector Ramón Martín Mateo” Facultat de Dret 
 

MATÍ 
 

 10:00-10:30 h. Presentació de la Jornada (representants UA) 

 

 10:30-11:00 h. Presentació de la mostra bibliogràfica i exposició cultural (en 

Biblioteca de Dret a càrrec del seu Director José Ramón Albarrán Martín), i  

Exposició de Fibres Vegetals, Patrimoni Natural i Cultural: Cistelleria, 

Artesania i Coneixements Tradicionals. Museu de la Biodiversitat (Ajuntament 

d'Ibi -Universitat d'Alacant-CIBIO) 

 

 

 



 11:00-11:30 h. Projecció de breus documentals audiovisuals sobre recuperació 

d’una via pecuària (el “camí del peix”), tradicions pastorals (Nadal d’Alcoi), i 

entrevista a Santiago Pastor, cabrer i elaborador de formatges de la “Canyada 

del Fenollar”  

 

 11:30-12:00 h. Presentació de publicacions sobre temes de pasturatge i de la 

Canyada Reial 

 

 12:00-12:30 h. Música tradicional a càrrec de Hiroshi Fujii i Lluis Torró Gil 

 

 12:30 h. Pas de ramat amb pastors per la Canyada Reial de la UA i senda GR de 

la Universitat 

 

VESPRADA 
 

 16:00 - 18:15 h. 1ª Taula rodona: La protecció dels drets, cultura i entorn 

agropastoril: la governança del pastoralisme 

 

Moderadora: Mercedes Ortiz García (professora de Dret Administratiu de la 

Universitat d’Alacant) 

Participants: Esther Prada Llorente (doctora en Arquitectura i consultora en 

Paisatge), Gabriel Varea Illueca (tècnic Generalitat Valenciana), María Teresa 

Mares Andrés (tècnica Generalitat Valenciana), representant de l´Estat, la 

Generalitat Valenciana, Diputació d´Alacant, de l’Ajuntament d’Alcoi, Xavier 

Amat Montesinos (professor de Geografia Universitat d’Alacant)  

Pausa-Café 

 

 18:30-20:15 h. 2ª Taula rodonda: Noves oportunitats per a la ramaderia extensiva 

i trashumant: el seu futur en l’economia sostenible i en el context de les noves 

tecnologies 

 

Moderadora: Matilde Dobón Giner (historiadora) 

 

Participants: Antonio Ruiz Canales (professor Universitat Miguel Hernández), 

Ángel Murcia Ortuño (Agència Valenciana del Turisme), Patricia Callaghan 

Pitlik (Tècnica Generalitat), Manuel Desantes Real (Catedràtic de Dret 

internacional Privat), representant de la Generalitat Valenciana, representant 

de l’Ajuntament d’Alacant, Ajuntament de San Vicent del Raspeig, Juan 

Francisco Pérez Ortiz (senda GR de la UA) 

 

 20:15 h Clausura. Helena Oncina Climent (Graduada en Dret)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Presentació d’una publicació del Cercle d´Estudis “Sequet però sanet” a càrrec 

de Joan Ramon Guijarro Toledo i Hector Pastor Pastor.  

 

❖  

Dirigit a tots els públics, fins a completar l’aforament de la sala 



 



 

 


