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Agraïments: a Francisco Alentado Femenía, Ricard Bañó Armiñana, Indalecio Carbonell Pastor, Antonio Castelló Candela, Vicent Galbis 
Matarredona, Matías Mas Gisbert, Ramon Molina Ferrero, Josep Lluís Santonja Cardona, Rafael Sebastià Alcaraz, Josep Maria Segura 
Martí. 

 
Topònim: Molinar, el 
Categoria 1: element físic, hidrografia. 
Categoria 2: antropicònim. 
Partida: Pagos 
Coordenades UTM: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). 

Naixement: X:720495.29715, Y:4284275.91932  
Confluència amb el riu Riquer: X:719974.06826, Y:4286790.12109 

 
Descripció: 

El riu Molinar té una longitud de 3,625 km. Es forma als voltants de la font del Molinar, en el terme 
municipal d’Alcoi. El seu curs d’aigües permanents recull, estacionalment, no solament el cabal de les diverses 
torrenteres que conformen una conca de recepció pedregosa i encaixonada (barrancs del Regall i la Sarga –que 
confluïxen en el de la Batalla– més els de St. Antoni, les Florències i les Carrasques), sinó també, en els anys 
d’excedència, les sobrants de la mateixa font. 
 
Situació:  

El curs regular de les seues aigües superficials comença a la vora del brollador del Molinar, al sud del nucli 
urbà d’Alcoi, a la partida de Pagos, en la comarca de l’Alcoià, al País Valencià. El seu recorregut transcorre per 
l’extrem oriental de la ciutat d’Alcoi, i a l’altura de la fàbrica d’Escaló confluïx amb el riu Riquer tot formant 
el riu d’Alcoi o Serpis. 
 
Etimologia:  

Segons Coromines, el mot molinar prové del llatí MOLINARE, derivat de MOLINUM , abreviatura de SAXUM 

MOLINUM  ‘pedra de moldre’, ‘mola’, que afegit al sufix llatí –are (‘lloc on hi ha’) en resulta el substantiu 
col·lectiu molinar: conjunt de molins (DECat, vol. 5, p.742, 13a), (GDLC: 1998, p.132). 

 
Origen de la denominació: 

El topònim està relacionat amb la presència de molins hidràulics en la seua conca, de la qual tenim 
constància documental des del segle XIII  [...] el rio de los Mollinos [...].  
 
Documentació:  
Segle XIII :  

[...] troç de tiera que tiene forçat en el rio de los Mollinos [...] (Bañó: 2008, f. 21v). [Any1263] 
[...] in rivo Molendinario, termino de Alcoy [...] (Bañó: 2013, p. 87). [Any1296] 
[...] in barancho molendinarii [...] (Bañó: 2013, p. 209). [Any1298] 
[...] terre quod habeo in Molinario, termino de Alcoy [...] (Bañó: 2013, p. 216). [Any1298] 

Segle XIV :  
[...] duos molendinos sitos in rivo que vocatur Molinarii de Alcoy [...] (Bañó: 2013, p. 290). [Any1300] 
[...] in ombria que [...] molinar [...] (f. 7r); [...] in Rivo molinari termino de Alcoy [...] (f. 59r); [...] partita 

molinari termino de Alcoy [...] (f. 68v) (AMA, PN, PM: 1322-1329). [Informador: BAÑÓ ARMÑANA , Ricard] 
[...] rivo molinariis termino de Alcoy [...] (AMA, PN, DP: 1340, 19 de setembre, 23r). [Informador: BAÑÓ ARMÑANA, 

Ricard] 
Segle XV:  
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[...] la font del molinar [...] l·aygua del molinar [...] (AMA, MC: 1425 f.38v, f. 43r). [Informador: SANTONJA 

CARDONA, Josep Lluís] 
[...] un hort a la partida del Molinar, que fita amb el riu Molinar [...] (AHMX, PN, JP: 1479, 20 novembre).  

[Informador: SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 
Segle XVI :  

[...] in partita vulgo dita del pago del molinar [...] (AMA, FD, JB: 1566, 1 de març). [Informador: SANTONJA 

CARDONA, Josep Lluís] 

[...] Font del molinar [...] (TOT: 1585). [Informador: SEBASTIÀ ALCARAZ, Rafael] 

Segle XVII : 
[...] una heretat ab casalici en la partida del pago del molinar terme de la present vila [...] (p. 22); [...] riba 

del riu molinar [...] (p. 47); [...] riba del riu dels molins [...] (p.133); [...] a·la plasa de St Augusti al 
portalet dels molins, que afronta ab lo dit portalet y camí dels molins de les sinch moles [...] (p.439); [...] 
font del molinar [...] (p. 513); [...] riu del molinar [...] (p. 513) (AMA, LPA: 1669-1670). [Informador: 
SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 

Segle XVIII : 
[...] Riera del Molinar [...] (AMA, LTA (I), 1749, p.4v, núm.37). 
[...] a la ribera del rio Molinar [...] (AMA, LTA (I), 1758, p.42v, núm. 640). 
[...] molinos batanes situados en la riera del rio Molinar [...] (AMA, LTA (I), 1789, p.185v, núm.2122). 
[...] varias fuentes [...] y la del Molinár [...] (p. 194) [...] rio Molinár [...] (p.196) (Cavanilles: 1797). 

Segle XIX:  
[...] Nacimiento del Riachuelo [...] Molinos [...] (CVA: 1812). [Informador: MAS GISBERT, Matías] 
[...] de un Molº papel [...] Molinar [...] (AMA, LAM: 1850, núm. 1444). 
[...] Fte del Molinar [...] Ar.(royo) Molinar [...] (A: 1859). [Informador: MAS GISBERT, Matías] 
[...] Molinar [...] Caserío [...] (p.49) [...] barranco del Molinar [...] fuente del Molinar [...] que por sí sola 

forma un rio [...] viene á formar con el de Riquer ó Barchell y otros el rio llamado Alcoy [...] (p.59) 
(Martí: 1864). 

Segle XX: 
[...] Fuente del Molinar (manantial) [...] Fabricas el Molinar [...] Barrando del Molinar [...] (BP: 1900, Zona 

1ª). [Informador: MAS GISBERT, Matías] 
[...] Fuente del Molinar (manantial) [...] Fabricas el Molinar [...] Barranco del Molinar [...] (PATM: 1913). 

[Informador: CARBONELL PASTOR, Indalecio] 
[...] Rio Molinar [...] Fcas El Molinar [...] (IGC-SGE: 1955). [Informador: MAS GISBERT, Matías] 
[...] Manantial Molinar [...] Rio Molinar [...] (PTMA: 1986). 
[...] rio Molinar [...] (GOTMA: 1989). [Informador: CARBONELL PASTOR, Indalecio] 
[...] Font del Molinar [...] Fàbriques del Molinar [...] Riu Molinar [...] (PCVP:1991). 

Segle XXI : 
[...] Font del Molinar [...] Fàbriques del Molinar [...] Riu Molinar [...] C. del Molinar [...] El Molinar [...] 

(MTMA: 2002). 
 
Genèrics derivat:  
• El Molinar . Subpartida. Integrada en la partida dels Pagos. 
• La carretera o camí del Molinar. Via de comunicació que enllaça el barri de la Zona Alta de la ciutat amb 

les fàbriques del Molinar. 
• Les fàbriques del Molinar. Des que tenim constància documental (segle XIII ) en la conca del Molinar 

s’establiren diversos molins fariners, després de batans o molins drapers (segle XIV ) i més tardanament de 
paperers (segle XV), tot i que no fou fins a mitjans del segle XVIII  quan les activitats tèxtils i papereres 
assoliren una producció a major escala que es consolidaria un segle més tard durant la revolució industrial 
fins a la seua decadència en l’últim terç del segle XX (Olcina: 2013, p. 28-31, 53), (Molina: 2006, p. 312-
313). En l’actualitat, les anomenades fàbriques del Molinar, situades en el curs alt de la conca conformen un 
conjunt d’edificis industrials en estat ruïnós –des del 2005 catalogats com a Bé d’Interés Cultural– que 
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constituïxen testimonis singulars del patrimoni industrial alcoià, entre els quals destaquen: el molí nou del 
Ferro, el molí de Romualdet (antic del Ferro), molí del Ferro, molí de Tort, molí de Botella, molins de 
Vitòria, els Barcelons, màquina de Raduan, etc. 

• Font del Molinar . Es tracta d’una surgència que drena l’aqüifer denominat els Barrancons–Carrasqueta. 
Abasteix Alcoi des de 1421, any en què les seues aigües es van canalitzar per mitjà d’una conducció oberta 
fins a la ciutat. Posteriorment van anar millorant-se estes infraestructures hídriques en successives obres 
executades en 1540, 1830 i 1848, fins que el 1912 es va procedir a cobrir el brollador. Entre 1922 i 1924 es 
va realitzar la galeria subterrània de dos quilòmetres que l’uneix amb Alcoi, i el 1979 es va regular 
l’extracció de les seues aigües per mitjà de pous. 
L’edifici modernista que cobrix la deu o aflorament d’aigua, data de 1912 i és obra de l’enginyer alcoià José 
Abad Carbonell. És de planta octogonal, sobre la qual s’alça una cúpula rematada per un cupulí amb vuit 
finestres que permeten la ventilació de l’interior. La cara externa està ornamentada amb trencadís, tan del 
gust del Modernisme de l’època (Galbis-Sanchis: 2014). 
 

Extensió geogràfica:  
Els diversos topònims derivats de molí (molina, molinàs, molinell, moliner, molines...) es troben escampats 

arreu del domini lingüístic català, i més concretament el topònim Molinar el trobem a l’Alt Empordà, com a 
mas, a l’Urgell, com a sèquia; a l’Alcalatén com a barranc i corral; a l’Alt Mestrat com a font; al Baix Maestrat 
com a camí, mas, caseta i torreta; a la Vall d’Albaida com a partida; a Ciutat de Mallorca com a barri, platja i 
port. (ATC: 2003, p.228), (CTV: 2009, vol. I, p.622), (ICV-Terrasit), (GEC). 
 
Observacions. Altres denominacions: 
• Pago del  Molinar: probablement fent esment d’un terreny agrícola (del llatí PAGUS ‘ruralia’) o d’un indret 

situat a l’ombria o obaga (del llatí OPACUM ‘obaga’). [...] in partita vulgo dita del pago del molinar [...] 
(AMA, FD, JB: 1566, 1 de març). 

• Riera del Molinar : probablement a causa del curs intermitent de les seues aigües. [...] Riera del Molinar 
[...] (AMA, LTA (I), 1749, p.4v, núm.37). 

• Fuente Mansa, ó del Lago: [...] El del (rio) Molinar se extiende un poco su origen al término de Xixona 
assí á la Canaleta y Sarga, al meridional é incorporándose con la que produce la Partida de la Canal, pasa 
por las Montañas, embocadero del Puche, antiguo Castillo y Baluarte de Moros, con título de Rio del 
Regall, y engolfándose en el Barranco antedicho de la Batalla, con el nombre propio de Barranco, en su 
salida se incorpora con el Agua que fluye de la Fuente Mansa, ó del Lago, tan abundante y copiosa, que á 
más de regar muchas campiñas, y abastecer en parte a la Villa, provehe á Diez y nueve Molinos que estan 
corrientes, los nueve harineros y Diez Batanes en donde se batanan los paños, y demas géneros que se 
fabrican; Y desde dicha fuente se le da el antedicho nombre de Río del Molinar, como queda dicho [...] 
(Anònim, facsímil de 1753, Alcoy a mediados del s. XVIII, Ed. Misèria i companyia, 1996), (Sebastià). 
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Fonts documentals de l’Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA ): 
AMA, PN, PM: 1325. Protocol Notarial de Pere Miró (1322 – 1329). Signatura 482. 
AMA, PN, DP: 1340. Protocol Notarial de Domènec Picó (1340 – 1342). Signatura 483. 
AMA, MC: 1425 . Manual de Consells (1411-1428). Signatura 1. 
AMA, FD, JB: 1566. Fons Descals. Notari Joan Bodí. Signatura 24_035. 
AMA, LPA: 1669-1670. Llibre de Peytes de Alcoy (1669-1780). Signatura 182. 
AMA, LTA (I) . ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. 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, LAM: 1850 . ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Libro de Amillaramiento, (1850). Signatura 3378. 
 
Fonts documentals de l’Arxiu Històric Municipal de Xixona (AHMX): 
AHMX, PN, JP: 1479. Protocol notarial de Juan Perez (1479). Signatura 6 
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