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Agraïments: a Ricard Bañó Armiñana, Indalecio Carbonell Pastor, Matías Mas Gisbert, Josep Lluís Santonja Cardona, Josep Maria Segura Martí, 
Joaquim Enric Victoriano i Lavinya. 

Topònim: Canal, la (Alta/Baixa). 
Categoria 1: element antròpic, partida. 
Categoria 2: hidrònim. 
Partida: la Canal (Alta/Baixa). 
Coordenades UTM (ETRS89, fus 30): Visor cartogràfic de l’Institut Cartogràfic Valencià (ICV). 

La Canal Alta: X=718.165,12 m  Y=4.280.444,50 m  
La Canal Baixa: X=722.069,85 m  Y=4.280.641,57 m  

Descripció:   
La partida de la Canal Alta ocupa una extensió de 1.134,99 Ha i 15,7155 km de perímetre; la superfície de la 

partida de la Canal Baixa és de 1.099,89 Ha amb un perímetre de 14,3868 km si fa no fa. Ambdues partides, 
que fins al segle XIX es trobaven agrupades en una de sola, la Canal, comprenen tant terrenys agrícoles (amb la 
presència de nombrosos masos) com forestals. La Canal Baixa inclou, a més, la urbanització de l’Estepar, 
construïda en els terrenys del mas homònim. 
 
Situació: 

Situades en la comarca de l’Alcoià, al País Valencià, les partides de la Canal (Alta/Baixa) conformen el sud-
est del terme municipal d’Alcoi. Es troben encerclades pel flanc nord-oest, pels vessants dels Barrancons (al 
terme d’Ibi) i les Clapisses (al terme d’Alcoi, a la solana de St. Antoni). Al nord, el Puig i l’alt de les 
Florències. La serra dels Plans tanca l’extrem oriental i la seua continuació a la Carrasqueta és el límit 
meridional (Vives: 2015, p.13). Fiten amb els termes de Benifalllim, de la Torre de les Maçanes, de Xixona i 
d’Ibi. (MTTMA: 2002). 
 
Etimologia:  

Segons Coromines, el mot canal prové del llatí CANALIS. És masculí en la llengua clàssica però femení en 
autors arcaics (Cató, Varró) i tardans (Servi). El sard i les llengües literàries italiana i francesa han donat la 
preferència al masculí, mentre que el femení  es troba junt al masculí, en els altres llenguatges germans: català, 
occità, portugués, castellà, etc. En català, té dues significacions bàsiques: conducte d’aigua poc o molt constant 
–en masculí–  i depressió amb desnivell considerable, sovint molt pendent, que pot portar aigua (sobretot quan 
plou) o no portar-ne –en femení– (DECat II, p.465, b52). 
 
Origen de la denominació:  

El seu nom fa referència a la vall ampla i elevada, a uns 750 m sobre el nivell del mar, que hi ha entre la serra 
del Carrascal de la Font Roja per una banda, i la serra dels Plans i la Carrasqueta per l’altra.  
 
Documentació:  
Segle XIII:  

[...] Item dono vobis et vestris duas alcareas in fehe Alcanal, [..] (Chabás: 1891, p.300) [any 1251] 
[...] et de II faneques de spelta que li comana e de IIII [...] feu en la Canal [...] (Bañó: 2008, foli 7v) [any  1263] 

Segle XIV:  
[...] quoddam solarium domorum in alcharea <Consilio> Canali [...] (Bañó: 2013, p. 420) [any 1302] 
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[...] opere sancti anthonii del colado de la Canal [...] (AMA, PN, BC:1369, p. 77) [Informador: BAÑÓ ARMIÑANA, 
Ricard] 

Segle XV:  
[...] en lo terme de la dita vila de Alcoy en la partida de la creu de la canal [...] (AMA, FD: 1400, sf). 
[...] blat del mas de la canal [...] (AMA, CJBL: 13-03-1426, p.113). [Informador: SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 
[...] in termino dicte villa de alcoy in partita vulgariter nuncupata lo cami de la canal [...] (AMA, PN, PM: 

19-10-1451, sf). [Informador: SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 
Segle XVI:  

[...] In termino de Ibi in partita de la Canal de la gavarrera cum torrente nominato del salobre [...] (AMA, 
PN, LJA: 11-06-1547, sf). [Informador: SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 

[...] in termino dita villa de Alcoy in camino vulgo dicto dela Canal [...] (AMA, FD: 1565). 
Segle XVII: 

[...] un tros de terra a la partida de Santmancot terme de la present vila que afronta ab cami de la Canal [...] 
(Santonja: 2015, p.175) [any 1669]. 

[...] una masada ab sa casa en la partida de la Canal terme de la present vila de Alcoy [...] (Santonja: 2015, 
p.180) [any 1669]. 

[...] que afronta ab cami de St. Frances per lo un costat, y per lo altre ab lo cami de la Canal [...] (Santonja: 
2015, p.104) [any 1678]. 

Segle XVIII: 
[...] una casa ab un casalici situada en lo terme de la present vila de Alcoy en la partida de la Canal [...] 

(Santonja: 2015, p.121) [any 1702]. 
[...] heredad del canonigo Descals a la Canal [...] (AMA, LTA (I), 1752, 20r, núm.258) 
[...] El término de Alcoy se puede distribuir en quatro partes, de las quales una cae al sur, fértil en granos 

por la libertad con que por ella corren los vientos de levante, y se llama la Canal [...] (Cavanilles: 1797, 
p.194). 

Segle XIX: 
[...] en la heredad [...] del canonigo partida de la Canal [...] (AMA, LTA (II), 1811, sf. Núm.4215) 
[...] Canal alta (núm. 950) [...] Canal baja (núm. 996) [...] (AMA, LAM: 1850). 
[...] Canal [...]  (A: 1859). [Informador: MAS GISBERT, Matías] 
[...] Partidas [...] Canal Alta [...] Canal Baja [...] (Martí: 1864, p. 228). 

Segle XX: 
Cal remarcar que si bé al llibre de l’Amillaramiento de 1850, la situació de les finques corresponents a les partides Canal (Alta/Baixa), 
la major part encara existents, coincidix amb la superfície que actualment delimita estes partides, durant la major part del segle XX, en 
els mapes del terme d’Alcoi, la divisió de les partides Canal (Alta/Baixa) arrossega un error de denominació i delimitació. Així, trobem 
que des del mapa BP: 1900, fins al PTTMA: 1978, la partida que actualment s’anomena Canal Alta rep la denominació de Canal, i que 
l’actual Canal Baixa apareix dividida en dos parts: la que pertoca al pla es denomina Canal Baixa i la part elevada Canal Alta. 
 

[...] Canal [...] (Zona 2ª. Hoja 1ª) [...] Canal baja [...] Canal alta [...] (Zona 1ª), (BP: 1900). [Informador: MAS GISBERT, 

Matías] 
[...] Canal [...] Canal baja [...] Canal alta [...] (PATM: 1913). [Informador: CARBONELL PASTOR, Indalecio] 
[...] Canal [...] Canal baja [...] Canal alta [...] (CPCVP: 1931). [Informador: MAS GISBERT, Matías] 
[...] Canal [...] Canal baja [...] Canal alta [...] (IG: 1938). [Informador: MAS GISBERT, Matías] 
[...] Canal [...] Canal baja [...] Canal alta [...] (IGC: 1953). [Informador: MAS GISBERT, Matías] 
[...] Canal [...] Canal baja [...] Canal alta [...] (PTTMA: 1978). [Informador: MAS GISBERT, Matías] 
[...] Canal Alta [...] Canal Baixa [...] (PTMA: 1986). 
[...] Canal Alta [...] Canal Baixa [...] (PCVP:1991). 
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Segle XXI: 
[...] Canal Alta [...] Canal Baixa [...] (MTMA: 2002). 

 
Genèrics derivats:  

No n’hi ha cap, tot i que històricament trobem referències del camí de la Canal (vegeu la documentació), que 
probablement es correspondria en l’actualitat, a l’eixida sud de la ciutat d’Alcoi, amb el traçat de les carreteres 
CV-7970 i l’autovia A7 (Segura: 2015, p.21). 
 
Extensió geogràfica:  

Com a topònim està molt estés pertot arreu del domini lingüístic català amb diverses variants: Canalet, 
Canalets, Canaleta, Canaletes, Canalís, Canalissos, Canalisses, Canaló, Canalons, Canalot, Canals. Així, el 
trobem als Pirineus i al Nord del Principat; a Tarragona i Tortosa amb el valor de vall petita i designant 
barrancs de moles. També té valor semblant en els rostos pendents de les costes balears i al País Valencià, 
encara que pot designar les dues significacions més amunt esmentades, és més general l’accepció del canal de 
conducció o pas d’aigua (DECat II, p.465, b52), (CTV: 2009). 
 
Observacions 

La Canal és un espai d’una vàlua excepcional des del punt de vista paisatgístic perquè manté la fesomia 
tradicional del paisatge rural valencià, amb la conjunció de valors naturals i antròpics. Així, s’hi pot apreciar 
com l’acció humana ha transformat el relleu en camps de conreu, aprofitant els terrenys margosos i 
margocalcaris de les valls, que han substituït el bosc originari. Actualment, l’explotació de les terres es 
caracteritza per un cultiu extensiu de secà: cereals, fruiters, ametlers i oliveres, en perfecta harmonia amb les 
clapes boscoses i de matollars que encara s’hi han conservat (Galbis–Signes: 2002, p.207).  

 
Quant als valors culturals cal assenyalar l’art rupestre de la Sarga, declarat Patrimoni de la Humanitat per 

la UNESCO el 1998, en el qual s’identifiquen tres estils artístics superposats amb una antiguitat que abasta 
entre 7.000 i 4.000 anys: el macroesquemàtic, que s’associa als primers agricultors i ramaders de les nostres 
terres; el llevantí, de finals del Paleolític, que compartia amb el grup anterior un mateix territori i es 
caracteritza per la representació d’escenes de caça i de batudes d’arbres, així com de representacions de figures 
humanes, i finalment l’art esquemàtic, representat per unes poques imatges de figures humanes, animals i 
motius geomètrics que enllacen amb els inicis de l’edat dels metalls, dels quals es troben vestigis en els 
enterraments de l’adjacent cova Foradada (Segura: 2006, p.74; Hernández: 2015, p. 49). 
 

També, cal esmentar l’acció bèl·lica que al segle XIII els coetanis anomenaren ”lo desbarat de la Canal”. 
Així, segons va esbrinar l’historiador Ricard Bañó Armiñana, en un document de l’any 1276 del llibre de Cort 
de Justícia de Cocentaina, s’hi fa menció explícita del nom [...] Roger de la Oria, seynnor del Castel de Seta, 
promet que él que tornarà del present dia estró en I mes primer vinent I roçín de pèl vermel, lo qual fo d’en P. 
Díeç e, fo perdut en lo desbarat de la Canal [...] (Bañó: 1984, p.93), (Ponsoda: 1996, p.123, R438). Este 
episodi bèl·lic va ocórrer a les proximitats de l’avui anomenat barranc de la Batalla, quan els cristians d’Alcoi, 
després de resistir un setge a la vila, van eixir en persecució de les tropes del cabdill musulmà al-Azraq que 
s’emboscaren al barranc i van infligir als feudals una severa derrota, fet que es rememora en les festes de 
Moros i Cristians d’Alcoi (Segura: 2015, p.21). Esta batalla apareix reflectida en el Llibre dels Fets del Rei en 
Jaume [...] E, quan foren venguts entrò a .CCL. cavallers d’aquels janets en Alcoy per combatre, prengueren 
aquí al combatre gran mal e, encara, que y perderen lur cap, per nom Aladrach [...] E puys aquels .XL. 
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hòmens a caval desús dits sens tot acort que la .I. no havia de l’altre, pensaren d’encalçar los damunt dits 
janets e vengren en la celada que havien gitada aquels janets, e foren la major part d’aquels christians morts o 
preses [...] (Bruguera: 1991, p.382). 
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Fonts documentals de l’Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA): 
AMA, PN, BC: 1369. Protocol Notarial de Bernat Carreres (1369). Signatura 487. 
AMA, FD: 1400. Fons Descals. Signatura 27_001_03. 
AMA, CJ, BL: 1426. Cort de Justícia Bernat Lloret (1426). Signatura 268. 
AMA, PN, PM: 1451. Protocol Notarial de Pere Martí (1451). Signatura 495. 
AMA, PN, LJA: 1547. Protocol Notarial de Lluís Joan Alçamora (1547). Signatura 537. 
AMA, FD 1565. Fons Descals. Signatura 24_030_004. 
AMA, LTA (I). Libro en donde se continuan las licencias que se conceden para cortar arboles y las obligaciones que se imponen empezando en el año 

1748-1793. Signatura 1679 
AMA, LTA (II). Libro en donde se continuan las licencias que se conceden para cortar arboles y las obligaciones que se imponen empezando en el año 

1793-1811. Signatura 9646  
AMA, LAM: 1850. Libro de Amillaramiento, (1850). Signatura 3378. 
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