
  

 

 
Ontinyent. Un paisatge de regadiu i de fàbriques vist per geògrafs adoptats 

 
Data/  30 de novembre de 2019 
Coordinació/ Artemi Cerdà (artemio.cerda@uv.es) 
Professors: Artemi Cerdà, Leandre Santonja, Jesús Rodrigo Comino y Saskia Keesstra 
Crèdits Nau Gran/ 1 crèdit         Horari/ 8:00 a 20:00 hores 
 Preu/ 25,65 euros 
Programa/   
Els geògrafs percebem el paisatge com un gran contenidor replet d'informació. Com si fos un manual 
obert, el paisatge ens mostra els processos de canvi que ha viscut el territori i per tant, ens ajuda a 
entendre les seues dinàmiques. Però aquesta tasca no és sempre senzilla, la capacitat que tenim els 
humans de modificar el medi és cada vegada més gran i la morfologia d'un espai pot canviar 
radicalment de la nit al dia. Aquestes transformacions no sols afecten el medi físic, sinó que també 
ensorren sabers seculars que han sigut acumulatius i que a més gaudeixen d'una alta sensibilitat 
ecològica, en definitiva, valors que actualment es troben en una forta crisi i que en són necessaris 
més que mai. Per sort, són diverses les fonts populars on encara podem trobar vestigis, que com si 
fórem arqueòlegs desensorrarem i ens ajudaran a entendre molt més d'un espai únic en el territori 
valencià.  Amb aquesta complicada tasca per realitzar, els Geograns ens desplaçarem al poble 
d'Ontinyent i tractarem de descobrir ben a fons un dels pobles valencians més dinàmics i atractius. 
És obvi que Ontinyent ens mostra gran part del seu patrimoni, però també és cert que amaga molts 
secrets i aquests estan reservats per als més curiosos.  
Amb el fil conductor del regadiu històric del Pou Clar i Viverets descobrirem una horta única en el 
territori valencià. Seguirem deixant-nos portar pel corrent de les sèquies que ens descobriran com 
s'engega l'activitat tèxtil en Ontinyent i les dinàmiques de la seua indústria. Per acabar el dia 
i conèixer ben a fons la població ens endinsarem pels refugis antiaeris i coneixerem més de la seua 
història recent.  
 
Eixida: 8:00. Enfront de RENFE (Carrer Xàtiva), parada de bus junt a l’Institut Lluís Vives. Tornada. 
Arribada a València cap a les 20:00.  
Contactar amb artemio.cerda@uv.es una vegada inscrit al curs o si vols més informació. 
Presentació de les activitats Geograns dimecres 25 de setembre de 2019. 15:30. Saló d’Actes Joan 
Fuster de la Facultat de Geografia i Història. 
 
Els participants en aquesta activitat no estan coberts per cap assegurança contractada per la 
Universitat de València. S’aconsella als participants tindre una assegurança personal per a 
qualsevol tipus de contingència. La Universitat de València no serà responsable de cap 
incidència en el transcurs d’aquesta activitat.  
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