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1.- APROXIMACIÓ HISTÒRICA.
De fundació musulmana, el seu topònim prové de l'àrab Al‐jinnát, que significa
terra de regadiu –horts, en el sentit de jardí. El rei Jaume I la donà a Pere García
Ferrera el 1250. Jaume el Just, el 24 de novembre de 1304, va vendre a Bertomeu
Matoses el terç delme i altres drets d'aquesta població. Tornà a incorporar‐se a la
Corona, la qual va vendre‐la de bell nou el 1360. Tingué diversos senyors territorials,
entre ells la família Cabanyelles i els comtes de Casals. A les Corts Valencianes de 1604
el senyor d'Alginet, Joan Vilarrasa Cabanyelles, demanà, mitjançant el braç militar, que
se li concedira la suprema jurisdicció, ja que només en tenia el mer imperi concedit pel
rei Alfons, però el rei defuig la resposta.
Al llarg de la seua història els pobladors d'Alginet han lluitat contra els seus
senyors en defensa de drets. Així en 1609 encetaren pleit contra Joan Cristòfol
Vilarrasa Cabanyelles en demanda de la destitució del batlle, perquè usurpava l'aigua
que utilitzaven els veïns per al reg; el 1622 acorden amb Jeroni Cabanyelles renunciar
als drets de botiga, flequeria i taverna; el 1648 el síndic inicia un procés contra el
comte de Casals en reivindicació del dret d'abastir carn motivat perquè el senyor va
arrendar aquest dret pujant el preu de la carn.
El 1819, amb l'abolició dels senyorius, el poble assoleix la seua independència.

2.- UBICACIÓ TERRITORIAL.
Alginet és un municipi de 13.363 habitants (INE 2011) de la Província de
València. Pertany a la comarca de la Ribera Alta. Limita amb Alfarb, AlgemesÍ, Benifaió,
Carlet, Guadassuar, Almussafes i Sollana.
A més del nucli principal, compta amb el nuclis urbans de la Muntanyeta i La
Moncarra (amb molt poca població, la Moncarra convertida en zona industrial) i tres
urbanitzacions: San Patricio i Los Lagos a l’oest i Bellavista al nord.
Està ben comunicada per carretera per l’autovia A‐7. També es pot accedir a
esta localitat amb la línia 1 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
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Imatge 1. Localització del municipi d’Alginet.
Font: wikipedia

3.- CLIMA.
El clima és típic mediterrani amb temperatures entre 0ºC i 11ºC a l’hivern i
estius temperats amb temperatures de 19ºC i 26ºC. En els mesos de gener i febrer,
però, es pot arribar a temperatures per davall dels 0ºC. L’elevat percentatge d’humitat
ambiental, molt habitual en la comarca de la Ribera, fa que a l’estiu la sensació tèrmica
siga més alta i a l’hivern més baixa de la temperatura ambient.
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4.- SÍNTESIS GEOGRÀFICA.
Situat en la zona de transició entre la Ribera Alta i l’Horta de València, Alginet
s’extén des del límit de la zona de marjals riberencs de l’Albufera fins a la serra de
Falaguera. La superfície del terme és plana, a excepció del sector nordoest. Creua el
terme de sud a nord la séquia reial del Xúquer.

5.- SÍNTESIS SOCIOECONÒMICA.
El número d’habitants censats en el municipi d’Alginet en 2012 és de 13.379.
L’evolució demogràfica recent d’Alginet es caracteritza per un creixement moderat de
la població, amb percentatge anuals d’entre el 1% i prop del 4%, a partir de l’any
2.000.
L’agricultura, tradicionalment el principal sector econòmic, ha anat cedint la
seua importància als sectors secundari i terciari. El regadiu predomina front al secà. Els
principals cultius són els de tarongers, bresquilleres i caquis. Este últim compta amb la
denominació d’origen Ribera del Xúquer. Hi ha una cooperativa agrícola (COAGRI)
especialitzada en l’exportació de tomaques, taronges i caquis. Existeixen dos polígons
industrials (nord i sud) i la zona industrial de la Moncarra a l’est.

6.- MONUMENTS.
Els principals monuments del municipi són:


Castillo de los Cabanyelles. De 1417, reconstruït en el XVI. En 1875 Castell dels
Cabanyelles, construït en el XII. En 1475 va ser comprat i eliminades les dues torres
que el flanquejaven per instal∙lar‐hi l'ajuntament.



Torres de Luengo i del Borrero, aïllades entre tarongers, han perdut el seu aspecte de
fortificacions defensives.



Ermita de Sant Josep, neogòtica del XX, amb un retaule de gran valor.



Església parroquial (1354‐1399) construïda sobre l'antiga, de 1300. El campanar i la
capella de la comunió són del segle XV. Té un bell sagrari (o sagrat) que ha estat
recentment restaurat (1999).



Antic Hospital de la Congregació de Germanes de la Doctrina Cristiana, actual col∙legi
concertat del Sagrat Cor de Jesús.
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Centre històric d'Alginet, és el centre del poble lloc, actualment per a vianants, i s'hi
concentra el castell‐ajuntament, la torre campanar amb 75m d'altitud, l'església, el
mercat municipal, la font de la plaça del País Valencià i la plaça del Mercat. Al llarg de
tota la remodelació del centre d'Alginet s'han descobert diverses troballes que
remunten a temps antics; com ara, l'antiga muralla del castell‐ajuntament, cadàvers de
persones a la plaça del País Valencià on abans hi havia un cementeri romà, un
cementeri musulmà sota l'església i un passadís sota l'església que connectava
l'església amb el castell.

7.- FESTES.
Les principals festes del municipi són:


San Antoni Abad. Es celebra la benedicció d’animals. Es fan danses, correfocs i una
gran foguera.



San Blai. Es diu “dia del rollo” per la costum d’eixir al camp a berenar els típics rollos de
San Blai.



Falles. Festes en honor a San Josep que es celebren en la setmana prèvia al 19 de
març.



Setmana Santa. Es celebren amb diverses processons i actes.



En l’estiu els diferents barris celebren les seues festes. El barri del Poble Nou a SanRoc,
el del Calvari al Crist Salvador, el Vaporet a la Verge dels Desemparats.



Festes Majors o populars. Es celebren en acció de gràcies a San Josep, patró de la Vila.
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