
“Mira si he corregut 
terres....”

Aiora



 Conèixer la cultura popular és decisiu per a fer geografia. En la cultura popular hi ha claus per a 
entendre la gent i paisatge. En aquesta sèrie de cursos basats en la cultura popular utilitzarem els 
pobles i els seus veïns com a vehicle per entendre’n la geografia actual i passada. Cal revisar i 
estudiar cada llogaret, poble i comarca, per a entendre les seues peculiaritats i condicions ambientals. 
Les passejades de “Mira si he corregut terres...” ens presentaran la gent i la terra de forma original. 

 D’Aiora a Cofrents hi ha tota una vall plena de cultura, història i geografia. I d’artesans de la fusta, 
productors de mel i formatges tradicionals. Jaume I conquereix les terres de la Vall d’Aiora que 
entregarà a Castella el 1244 pel tractat d’Almizra. “La Valle” tornarà a la Corona d’Aragó el 1281 per 
mig del tractat de Campillo. I la incorporació definida és farà per l’acord d’Elx de 1305. És per tant La 
Valle un territori de frontera. La presència de moriscs va ser notòria, i la seua expulsió va provocar una 
crisi social i econòmica. Una terra de secà però amb hortes ben cuidades que hui estan abandonades 
en gran part. Un regadiu menut front a un secà productor de blat, ametles i olives. Tot ho 
escodrinyarem en un dia, i vorem productors de mel, de garrots, de formatges i esglésies i castells que 
ens recordaran grans moments de la nostra història. Tot amb paisatges encisadors fets per la natura i 
els humans. 



 Es faran passejades assossegades per a visitar els monuments
arquitectònics i naturals més destacats.

Contactar amb artemio.cerda@uv.es després de fer la inscripció per a
coordinar la intendència del viatge.

 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.



Data:  Dijous, 16 de juny

Horari: de 8:00 a 20:00 hores

 Eixida: 8:00. Enfront de la 
Facultat de Geografia i 
Història.

Crèdits Nau Gran: 1

Preu: 25,73 €

 Idioma: Valencià/castellà
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