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Agraïment: a Joan Anton Rabella i Ribas, Josep Lluís Santonja Cardona, Josep Maria Segura Martí. 
 
Topònim: Assegador, l’ (de Dalt / de Baix). 
Categoria 1: element antròpic, edificació.  
Categoria 2: antropicònim. 
Partida:  la Canal Alta. 
Coordenades UTM: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). 

L’Assegador de Dalt X:717201.31902, Y:4279976.34290  
L’Assegador de Baix X: 717346.13046, Y: 4279782.25514 

 
Descripció:  

Són les típiques explotacions agràries tradicionals constituïdes per una casa de camp amb diverses 
dependències, anomenada també masia, amb terres de conreu adscrites. 
 
Situació: 

Estan situats al sud de la ciutat, prop de la fita amb el terme d’Ibi, a tocar de l’autovia A–7. També són 
coneguts com l’Assegador (el de Baix) i l’Assegadoret (el de Dalt).  
 
Etimologia:  

Pel que fa a la seua etimologia, ben incerta segons Coromines, assagador o més aviat assegador ‘camí 
tradicional de bestiar’ ha estat sovint interpretat com un derivat de saga, de l’àrab saqa, ‘id.; part posterior, 
especialment la d’un exèrcit’; així, en el sentit d’anar a la saga, com van les bèsties, una darrere de l’altra per 
l’estret camí. Coromines, però, conjectura que se’l pot considerar un derivat, via mossàrab, d’un mot purament 
romànic SECUTORIUM, neutre de l’adjectiu SECUTORIUS, -A, -UM, documentat en el sentit ‘qui ve a continuació’, al 
qual feien companyia en llatí SECUTOR, -ORIS ‘seguidor’ i el verb *SECUTARE, cosa que justificaria la variant 
asseg– (amb la e). Amb tot, la distribució geogràfica d’ambdues variants asseg–/ assag– presenta alternança (si 
bé amb majoria d’asseg–) a les zones nord i central, i exclusiva amb asseg– al sud (DECat, vol. VII, p. 585, 
b27).  

 
Origen de la denominació:  

El nom els ve per trobar-se en el pas de la via pecuària que travessa el nostre terme en direcció S–N, 
anomenada tradicionalment “l’assegador” i, oficialment denominada en l’actualitat “canyada”, a partir de la 
diferenciació (segons la seua amplària) que establix la Ley de Jefatura del Estado 3/1995, de 23 de marzo, de 
Vías Pecuarias.  
 
Documentació:  
Segle XIX : 

[...] El Azagador; Azagador pequeño [...] ((AMA: 1850, LAM, núm. 377 i 950) 
[...] Azagador pequeño [...] (NPA: 1857), (Martí: 1864, p. 51) 

 Segle XX: 
 [...] Asegador de dal; Asegador baix’ [...] (PATM: 1913) 

 Segle XXI : 
[...] Assegador de Dalt; Assegador de Baix [...] (MTTMA: 2002)  
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Genèrics derivats:  
No en té. 

 
Extensió geogràfica:  

Com que es tracta d’un mot propi, estrictament valencià, referit als camins ramaders i a voltes, per extensió, a 
corrals, masos, séquies i barrancs, que es registra per primera vegada al diccionari d’Escrig, de 1851 ‘açagar’ 
(DECat, vol. VII, p.584, a19), (CTV: 2009, vol II ) el trobem pertot arreu del País Valencià. 
 
Observacions: 

Segons ens fa saber Joan Anton Rabella i Ribas, de l’Oficina Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC), els motius que justificaren la llei, que regula l’administració dels camins ramaders de l’Estat espanyol, 
anomenats en castellà vias pecuarias, van ser d’una banda de caràcter medioambiental, els camins ramaders 
són corredors ecològics i, d’altra, de caràcter històric, la voluntat de preservar l’herència de la Mesta de 
Castella. La Mesta era un consell de ramaders, reconegut ja en el segle XIII  per Alfons X i actiu fins el segle 
XIX , que tenia com a objectiu organitzar la transhumància i establir els camins per on passaven els ramats. La 
llei esmentada en fa ressò i establix les denominacions següents: cañada, la via pecuària que no excedix els 75 
m d’ample; cordel, la que no excedix els 37,5 m d’ample; vereda, la que no excedix els 20 m d’ample i colada 
la de 5 – 8 m d’ample. Així mateix, esta llei exposa que estes denominacions són compatibles amb d’altres 
com ara azagadores, caminos ganaderos, carreradas, galianas, ramales, traviesas, i la resta de denominacions 
que usen les altres llengües oficials de l’Estat. Ara bé, com que la transhumància en l’antiga Corona d’Aragó es 
desenvolupà independentment de l’organització de la Mesta, l’establiment i la conservació dels camins 
ramaders era un assumpte estrictament local, per la qual cosa les amplades d’estos camins foren variables, 
sense correspondència amb la rígida classificació castellana. Per això, no es pot cercar una equivalència directa 
entre els termes castellans cañada, cordel, vereda i colada i els nostres termes. En general, s’empren com 
termes genèrics camí ramader a Catalunya, i assagador/assegador al País Valencià. Tot i això, la 
documentació administrativa de la Generalitat Valenciana, ara com ara, fa servir les correspondències canyada, 
carrerada, vereda i assegador/assagador  per a les respectives castellanes cañada, cordel, vereda i colada. Cal 
indicar però que carrerada, vereda i assegador estan àmpliament documentades en el DIEC, en el Diccionari 
català-valencià-balear d’Alcover-Moll i en altres obres de referència lexicogràfica (Diccionari general de 
Ferrer Pastor, Diccionari general de Martí Gadea, Diccionari valenciano-castellano d’Escrig, etc), en canvi el 
terme canyada amb el sentit de ‘camí ramader’ n’està absent. Amb tot, hem observat que Joan Coromines 
precisa que el terme canyada ‘vall poc marcada’ visible pel canyer de fons, d’on ‘via del bestiar transhumant, 
carrerada’, és també del català extrem-occidental i del valencià. Així, canyada ‘assegador de Monòver, 
canyada real ‘assegador’ a Onda; també una forma canada s’havia usat amb caràcter genèric en el Maestrat, i 
en particular la gran i famosa Canada d’Ares, ja figura amb este nom en la Crònica de Jaume I (DECat, vol. II, 
p.496, a26). 
 

Així, el nostre assegador, hui en dia “Canyada d’Alcoi” segons la nomenclatura oficial, procedix del terme de 
Xixona, creua el barranc del Regall vora la font de Corbó, antic abeurador, continua pel terrenys del mas del 
Mal Any, travessa l’autovia A–7 i passa pels masos de l’Assegador de Baix i de Dalt. Deixa més endavant la 
penya o morret del Sapo a l’est i el pou del Canonge a l’oest, tot arribant al Pla del Ginebrar fins la carena del 
Carrascal, des d’on comença el descens. Deixant la penya del Soriguer a l’est, travessa la carretera CV-797 fins 
el mas de la Cardadora, el mas de Parrancà, el mas del Gelat i creua el riu Polop, cap a les Solanetes i Barxell 
fins arribar a la carretera CV-795 (Alcoi – Banyeres de Mariola), a l’alçada de la font dels Patos, seguix fins 
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arribar al camí que porta al mas dels Comellars, el naixement del riu Barxell, la costera de les Rates i entra en 
la carretera CV-794 (Alcoi – Bocairent), per on avança fins arribar al terme de Bocairent. Té una longitud 
d’uns 14 Km i una amplària legal de 40 m, tot i que es considera com a necessària una amplària de 15 m i una 
altra de 25 m com a sobrant (DVP: 1991, 12-12-1991).  
 
 
 
- - - - 
 
 
Fonts documentals de l’Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA ): 
AMA, LAM: 1850 . ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Libro de Amillaramiento, (1850). Signatura 3378 
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