
  

  

 
El paisatge del Massís del Caroig i la seua gestió. 

L’ús de la pastura de cabres blanques a Benefetal, Bicorp, Canal de Navarrés.  
 
Data/  19 d’octubre 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 paisatges de les muntanyes mediterrànies ha estat abandonat després de mil·lennis d’ús i abús 
del recursos naturals. Hui tenim unes terres ermes que estan maltractades pels recurrents incendis 
forestals.  Tot i ser espais forestals, les muntanyes mediterrànies es caracteritzen per tindre 
aprofitament agrari. Un paisatge en mosaic que ha permès la producció agrícola (carn, cereals, oli, 
mel...), l’explotació forestal i la configuració d’un paisatge divers i ric. Sense la presència de 
l’agricultura, la gestió forestal i el pasturatge el paisatge queda orfe. Un bon exemple de 
l’abandonament del territori i la recuperació forestal el trobem al paratge de Benefatal, a Bicorp, la 
Canal de Navarrés. Visitarem aquest indret acompanyats dels pastors de la zona, i amb ells i les 
cabres blanques caminarem i entendrem les bondats de l’ús del ramat per a diversificar la flora, 
disseminar llavors, millorar la gestió forestal per a evitar incendis, i parlarem de les dificultats de ser 
pastor hui. També vorem els problemes que dona l’abandonament i la necessitat de recuperar 
l’activitat agrícola sostenible. Aquest curs mostrarà la geografia del Massís del Caroig amb 
informació bàsica i de primera mà de la gent que habita el Caroig. I coneixerem les iniciatives de 
recuperació de l’activitat agrícola a partir de projectes sostenibles basats en l’agricultura ecològica. 
En concret, avaluarem el paper de la ramaderia de cabres blanques en la gestió dels espais forestals. 
Visitarem una explotació agrícola per a conèixer les dificultats i bondats de la gestió forestal amb la 
ramaderia i passejarem pel poble de Bicorp. 
 
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. 
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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