
EL COL·LECTIU SAGINOSA PROMOU LA POSADA EN VALOR DEL 
BARRANC DELS MOLINS AMB UNA RUTA LÚDICA I REIVINDICATIVA 

 
 

• L’activitat es durà a terme aquest diumenge, 13 de noviembre, i té 
com a principal objectiu la sensibilització social sobre la riquesa cultural i 
etnogràfica de l’entorn i fer força per demanar la seua protecció 

• La jornada comptarà amb la participació d’un arqueòleg i un 
naturalista, i inclourà la neteja dels voltants del Molí de Paper 
 
 
 
Ibi, 8-11-2011. El Col·lectiu Saginosa, plataforma ciutadana creada a Ibi per promoure la 

preservació del patrimoni natural i cultural del municipi, ha organitzat per a aquest diumenge, 

13 de novembre, una ruta pel Barranc dels Molins, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la 

riquesa cultural i etnogràfica d’aquest paratge. La iniciativa pretén també donar a conéixer als 

assistents les singularitats d’aquest indret, al qual es ve desenvolupant des de fa segles un 

eficient sistema d’aprofitament dels recursos hídrics per a ús agrari, domèstic i fins i tot 

industrial. A més, la jornada té una funció reivindicativa, ja que amb ella es tractarà de fer la 

màxima força davant les administracions públiques per instar a la protecció i preservació de tot 

l’entorn. 

La cita, Vine al Barranc, ha sigut plantejada com una excursió des del casc urbà d‘Ibi 

fins les ruïnes de l’antic Molí de la Pedra, al costat de les quals es troba en l’actualidad la 

surgència d’aigua que abasteix tot el sistema de molins i séquies. La ruta partirà del parc de 

Les Hortes a les 10.00 hores i es dirigirà en primer lloc al Molí de Paper, l’edifici l’alarmant 

deteriorament del qual va ser un dels motius de la creació del Col·lectiu Saginosa. Allí està 

previst explicar als assistents les principals característiques d’aquest immoble, que va albergar 

una notable activitat industrial aproximadament entre el 1880 i el 1930, i que va ser 

probablement l’últim molí paperer de la zona on la producció es feia a mà. Així mateix, qui ho 

desitge podrà sumar-se a l’activitat de neteja de l’entorn que ha preparat el col·lectiu, i amb la 

qual es pretén paliar la greu degradació que sofreix en l’actualitat. 

Després d’aquesta parada, l’itinerari prosseguirà pel Barranc dels Molins, remuntant-lo 

fins la citada surgència junt a les ruïnes del Molí de la Pedra. Al llarg del recorregut està previst 

que el naturalista Manuel Monleón l l’arqueòleg José Lajara exposen als assistents el valor 

ambiental, etnogràfic i patrimonial de la zona, que resulta desconegut per a un important 

nombre de veïns d’ Ibi. L’element més singular és el sistema d’aprofitament de les aigües de la 

font de de Santa Maria, que encara a dia de hui s’utilitzen per a l’abastiment urbà i el reg de les 

finques agràries de bona part del terme municipal, y que durant molt de temps van ser el motor 

dels molins fariners van existir en el paratge. Se’n conserven en bon estat, encara que ja sense 

cap activitat, el Molí Nou i el Molí de la Tia Roseta. 

La participació en aquesta jornada està oberta a tot el que ho desitge, de manera que 

el Col·lectiu Saginosa confia en reunir un important nombre de persones en el final de la ruta. 

Aquest punt, conegut també amb el nom tradicional de la Cascada, i amb el popular –i molt 



més recent– de la Trompa de l’Elefant, és un lloc habitual d’excursiones per a gran part dels 

ibiers, especialment en dates assenyalades com la Pasqua. Per això, es pretén que aquest 

diumenge també siga escenari de convivència de tots els assistents a l’hora del dinar. Per a la 

sobretaula, el col·lectiu ha preparat activitats per als xiquets que acudisquen a la jornada. 

 

Enquestes ciutadanes 

De forma paral·lela, el Col·lectiu Saginosa ha distribuït 5.000 enquestes entre els veïns d’ Ibi 

per sondejar l’opinió de la població sobre el futur del Molí de Paper i el seu entorn. Amb això es 

vol comprovar el grau de preocupació entre els ibiers sobre el greu deteriorament de 

l’emblemàtic edifici i possibles fórmules per a la seua recuperació. Entre les qüestions 

formulades en les enquestes està la de si el Molí de Paper hauria de comptar amb alguna 

protecció legal, quines actuacions de restauració s’hi podrien dur a terme, els usos que podria 

tindre l’edifici en cas que es recuperara i qui hauria de gestionar-lo. El col·lectiu espera conéixer 

els resultats d’aquest sondeig ciutadà en el termini d’unes setmanes. 

 Al mateix temps, s’estan realitzant gestions per instar el ple de l’Ajuntament d’Ibi a 

acordar la protecció de tot l’entorno del Barranc dels Molins. En aquest sentit, el Col·lectiu 

Saginosa considera que el paratge és susceptible de meréixer la declaració de Bé d’Interés 

Cultural o, almenys, la de Bé de Rellevància Local, con la cultura de l’eficiència en l’ús de 

l’aigua que s’hi desenvolupa. Així mateix, la plataforma recorda que aquest indret és un dels 

principals accessos al parc natural de la Font Roja des del casc urbà ibier. 

  

 

 


