
Molins hidràulics a Almussafes i els seus veïns 
 
V.G.C. 
 
Ells van fer en la seua època d'estos llocs una autèntica zona industrial. Però abans d'entrar 
en matèria, considere interessant el ressenyar, encara que succintament, el motiu de 
l'existència d'estos artefactes industrials. 
 
És totalment indispensable evocar l'egrègia figura del rei El senyor Jaume I d'Aragó, el qual 
al voltant de 1258, després de la conquista d'Alzira, il·lusionat per una ferma política 
d'expansió dels regadius d'estes meravelloses terres, inicia la construcció de la Séquia Real 
d'Alzira, la qual cosa va fer que el baró Jaubert de Passá, al visitar el Canal allà pels anys 
1816-19 va dir que “és una de les obres més belles i perfectes que l'home mai ha pogut 
executar”. Clar que el nostre il·lustre visitant va poder contemplar les obres de la Real 
Séquia ja acabades. 
Jaume I va concebre el Canal des d'Antella fins a Almussafes (possiblement fins al 
“Barranch del Tramuser”) segons es desprén de les Ordenances que va manar redactar en 
1273, projecte que no va poder veure realitzat, perquè va morir abans de la seua 
terminació, el dia 17 de juliol de 1276, amb les obres molt retardades. 
 
No obstant això, arribem després al regnat de Martí l'Humà, el qual dicta el 16 de gener de 
1404 un Real Privilegi en la ciutat de València, per mitjà del qual va concedir la facultat 
als amos “del Ginet, de Sollana, Saraus, Alcaycía, Turris, de Romaní, Almuzafes, Benifaió, 
Spioca, Silla, Picassent, Alcàsser, Albal e Catarroja” perquè pogueren prendre del riu 
Xúquer per l'assut de la Séquia Real d'Alzira tota l'aigua que necessitaren, condicionant a 
este fi la referida Séquia, per tal de que fóra sense perjuí dels antics regants. Les obres 
havien arribat al terme municipal d'Algemesí, vessant les aigües sobrants al “Barranch dels 
Algadins”. 
 
Este privilegi, diu el Sr. Tasso, no va ser utilitzat per ningú fins que en el S. XVIII, el Duc 
d'Híjar, senyor de Sollana, es va decidir a portar-ho a la pràctica superant grans dificultats. 
(Ja en una altra ocasió vaig parlar de la personalitat d'este eminent, la qual cosa ometrem 
en honor a la brevetat). 
I amb la realització del mencionat projecte del Real Privilegi, naix la denominada Segona 
Secció de la Séquia i les aigües del Xúquer arriben a les nostres terres d'Almussafes. 
Efectivament, després de passar per Benifaió, on el Duc construïx el denominat “Vaig 
moldre Vell”, del que després parlarem, a uns 40 km. De l'assut d'Antella buscant les zones 
més altes, ens trobem amb la important “Fesa del Romaní”, que atén diverses partides en 
els termes de Picassent, Benifaió, Almussafes i Sollana, fertilitzant unes 18.000 fanecades de 
terres d'horta i arrossars, fi primordial de la seua comesa. 
 
La Real Séquia continua el seu recorregut acabant a Albal, on s'ajunta amb les aigües del 
riu Túria, superant la il·lusió del rei fundador Jaume I, perquè s'ha creat una immensa 
riquesa agrícola, després de 55 km. De recorregut i atenent el reg d'unes 232.000 
fanecades de terra, abans erms i secans. 
I és precisament en este moment, quan simultàniament amb la força de les aigües, sorgix 
en la nostra zona l'activitat industrial més florent, ja que es posen en funcionament una 
sèrie de molins atesos per les aigües de la Fesa del Romaní. 
Arribat este moment, és totalment necessari recórrer al meravellós llibre editat per la 
Generalitat Valenciana titulat “Camins d'Aigua”, dirigit i escrit per Enric Guinot i un grup 



de selectes autors, que és un model de pacient treball i erudició, la lectura del qual 
recomanem per a poder conéixer el tema en tota la seua profunditat. 
 
 

“VAIG MOLDRE VELL” O “VAIG MOLDRE GRAN” 
 

Estava ubicat, com vam dir, en el terme municipal de Benifaió i en les proximitats de la 
població. Va ser el primer dels vaig construirdos en la zona i on acudien els veïns dels pobles 
veïns per a moldre el blat i altres cereals. Era un colossal artifici que comptava al principi 
amb tres queixals fariners i una arrossera, que posteriorment va ser ampliat i que va 
arribar a generar el fluid elèctric que atenia el nucli urbà de Benifaió. 
Ho va construir el Duc d'Híjar amb el permís de D. Vicente Falcó de Belaochaga, senyor del 
lloc, el 26 de desembre de 1781, col·locant en l'edifici un gran retaule ceràmic amb el seu 
escut ducal i sobre ell, les figures de l'arcàngel Sant Rafael amb el jove Tobies (foto del qual 
em va facilitar D. Jaime Pegater Moya, que la posseïa com un dels últims propietaris). 
Sempre em va cridar l'atenció la figura religiosa, però llegint al baró de Sant Petrillo, vaig 
descobrir que l'esposa del Duc es cridava la senyora Rafaela de Palafox i Croy d'Havre, filla 
dels marquesos d'Ariza, amb la que es va casar el 16 de juliol de 1761, i indubtablement va 
col·locar la dita figura de l'arcàngel en honor a la seua esposa. 
Hem fet menció d'este molí, per la seua proximitat a altres que després comentarem, 
situats en terme d'Almussafes i que es van construir amb posterioritat. En 1846 encara no 
existia cap. Possiblement esta tardança va ser deguda a la “actitud de l'amo de la Segona 
Secció, el qual indubtablement volia mantindre el monopoli dels molins a favor seu”. 
 

 
MOLÍ DE GALÍ 
 

El nom d'este molí es deu al cognom de la família que ho va construir: D. Eliodoro Galí. 
Es troba situat junt amb la carretera d'Alzira a València, a uns 1.200 m. de la població i el 
permís per a la seua construcció va ser concedit pel Duc d'Híjar el 16 d'agost de 1851. És el 
primer que s'edifica en terme municipal d'Almussafes. 
L'any 1859 disposava de cinc queixals, tres farineres i dos d'arròs, si bé no podien funcionar 
totes simultàniament. Les aigües li arribaven del braçal del Romaní. 
Després de passar per diversos propietaris, hui està convertit en un magnífic complex 
industrial arrosser, propietat de D. José Rovira Alepuz, que és límit amb la factoria Ford 
Espanya S.A., tot i que encara es pot apreciar l'antiga construcció, rodejada de modernes 
naus i instal·lacions. 
 
 

MOLÍ DE BLAT O BUENAVISTA 
 

Deu la seua denominació a la família de qui fora el seu constructor, D. Francisco Blat, 
encara que l'apel·latiu de Buenavista apareix en alguns documents antics. 
Es troba en les proximitats de la població, partida de Bassa Alta, i rep les aigües del braçal 
del Romaní. 
Al principi es podia considerar com un dels grans molins i disposava de quatre queixals, dos 
de les quals s'utilitzaven simultàniament. Dos d'elles eren arrosseres. 
Va ser edificat en 1856 per D. Francisco Blat Salcedo i en 1883 es va ampliar amb un altre 
queixal de farina. 
La família Blat va administrar el molí durant quasi un segle i allí a principis del S. XX, va 
existir la primera central elèctrica que va subministrar energia a la població d'Almussafes, 
encara que uns anys després es va traslladar la dita funció al molí de Grau. No obstant 



això, he sentit dir a persones majors de la població, que va continuar subministrant 
electricitat al poble de Sollana. A més, va estar treballant com a molí fins a la guerra civil 
espanyola. 
L'edificació és molt bona i ens recorda les construccions rurals denominades “masies”. Hui 
està habilitat com a vivenda, ocupada per una família d'esta població. 
Damunt de la llinda de la porta principal es pot llegir en taulellets “Any 1887”. 
 
 

MOLÍ DE GRAU O “EL MOLINET” 
 

Entre el veïnat es coneixia com “El Molinet”, perquè es tractava d'una instal·lació no massa 
gran. 
Es trobava ubicat en la partida de la Bassa, a poca distància de la zona urbana del poble, 
en l'altell de les Eres i rebia les aigües de la mateixa fesa del Romaní pel braçal de la 
Pineda. 
Disposava de dos queixals fariners i una arrossera, si bé no podien funcionar totes 
simultàniament, i va estar en funcionament fins a març de 1973, data en què va ser 
destruït parcialment per un paorós incendi. 
Tinc dos versions sobre la data de la seua construcció. Una en 1862 i una altra en 1868. 
Segons pareix, va haver-hi protestes en contra per part dels propietaris dels altres molins – 
El de Blat i el de Galí – I també per l'Ajuntament de Sollana, que es consideraven 
perjudicats per la seua instal·lació. Finalment, el 2 d'abril de 1868, es va concedir el permís 
amb la imposició de determinades condicions, especialment quant a no alterar el 
repartiment de les aigües del braçal del Romaní entre Benifaió i Sollana. 
En les primeres dècades del S. XX, es va instal·lar la fàbrica d'electricitat que atenia el nucli 
urbà de la localitat. El molí va estar en funcionament fins a la data de la seua destrucció 
per l'incendi mencionat. Hui els seus solars estan ubicats en el pla d'eixamplament de la 
població i s'estan construint vivendes. 
He de significar que en el subsòl s'ha terraplenament el conjunt de cárcavos i arcs de les 
cel·les i arcades que allotjaven els rodets i instal·lacions corresponents. 
En l'actualitat, del mencionat molí només queda el record perpetuat pel nom del carrer 
allí traçat i retolada per l'ajuntament com “carrer del Molinet”. 
 

MOLÍ DEL CARMEN 
 

També conegut com el de “Espanyeros” es troba així mateix construït en este terme 
municipal, junt amb el vell camí d'Almussafes a Alcàsser, a uns 2km. De la primera 
població. Rep les aigües per la séquia de la Foya, la qual la presa directament de la Séquia 
Real. 
Actualment la seua edificació ha quedat inclosa en la zona del parc industrial que rodeja 
la factoria Ford, tot i que encara pot apreciar-se part de la seua construcció. 
Comptava amb tres queixals i va ser construït entre 1880 i 1881 per la senyora Vicenta 
García Martínez de Silla. Li va ser entregada l'autorització pel representant del Duc d'Híjar 
el 28 de març de 1862 amb les conegudes condicions de no perjudicar tercers. 
En1883, disposava de tres queixals, una d'elles arrossera, les altres farineres, podent 
funcionar dos d'elles simultàniament. 
Pels anys 70 del passat segle, va patir també un incendi que ho va destruir parcialment i 
va deixar de treballar. 
És curiós el poder apreciar en uns dels cantons de l'edifici una garita de vigilància i diverses 
espitlleres. Quant al conjunt de la construcció, destacar que era bo, predominant les rajoles. 
 
 



MOLÍ DE LA TRAVESA, DE LA “FOIA” O “NOU” 
 

Encara que es troba situat en terme de Sollana, ho anem a ressenyar perquè s'ubica en la 
nostra zona i rep les aigües del braçal de la Travesa. S'accedix des de la carretera 
d'Almussafes a Silla a uns 2 km. De la primera població. 
El Duc d'Híjar, tantes vegades mencionat, va concedir el permís per a la seua edificació al 
març de 1880, després de véncer diverses dificultats perquè es van oposar a la seua 
instal·lació la Junta de Govern de la Séquia Real, l'Ajuntament de Sollana i inclús el 
representant del Duc, perquè podia afectar el seu molí del Romaní, en terme de Sollana 
també ubicat. 
Després de la intervenció del governador Civil de València, el Duc va concedir finalment el 
permís per a la seua construcció, com s'ha indicat anteriorment, instal·lant-se dos queixals 
fariners i una arrossera, encara que només podia funcionar una d'elles donat l'escàs nivell 
de la zona. L'últim propietari va ser D. Francisco Benavent Moreno i va treballar fins als 
anys 50, aproximadament. Amb posterioritat, va ser alienat i hui es troba en estat ruïnós. 
 

 
MOLÍ DEL ROMANÍ 
 

Va ser un dels tres que va construir el Duc d'Híjar per a si. Els altres dos van ser el 
mencionat “Vaig moldre Vell” de Benifaió i el “Vaig moldre de Forés” de Silla. D'este molí 
parlarem en una altra ocasió, ja que la seua història i importància mereix un capítol a 
banda. 
 
En resum, hem comptabilitzat en esta que vaig denominar al principi “ZONA 
D'ALMUSSAFES” fins a sis molins hidràulics que al seu dia van crear una gran riquesa 
industrial, gràcies a les aigües del Xúquer i la prolongació de la Real Séquia, així com 
també a la topografia del terreny, un dels últims altells existents abans d'arribar a les 
planures arrossars que circumden el nostre llac de l'Albufera. 
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