Juárez Casanova estudi

El Molí d'Arròs, és un dels emblemes
d'Almenara, molt lligada a aquest cereal.
Les terres de la Marjal d'Almenara compreses des dels termes de Sagunt fins a
Moncofa va propiciar durant anys el seu
cultiu. L'edifici, construït cap a 1753 com
a magatzem de palla, va servir per
proveir a les tropes allotjades a Almenara.
Més tard, en 1850 es troba documentat
com "portazgo", un lloc on es recol·lecta
el dret de pas. En 1889, és nomenat com
a magatzem de taronja per a l'exportació i
ja en 1914 l'amo, Antonio Ferrando, obté
els permisos per instal·lar els motors per
a la producció de l'arròs i convertir-ho en
el que a dia d'avui encara conservem i
podem visitar.

Tourist info Almenara - Molí d’arròs
Plaça del Molí s/n
Telf. 962 623 345
almenara@touristinfo.net

Actualment
el Molí
d’Arròs s’ha
convertit en
un centre de
referència
cultural i un
edifici ple de
vida.

Tourist info Playa Casablanca
estiu o període estival
Plaça del Mar s/n
Telf. 962 623 100

www.almenara.es
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L'any 1999, l'Ajuntament d’Almenara
compra l'edifici per convertir-ho en
l'actual Museu i d'aquesta manera deixar
un llegat etnològic a generacions futures.
En la nostra visita al Molí d'Arròs podem
diferenciar tres zones: en la planta baixa
trobarem l'exposició permanent, amb
panells explicatius sobre la història i
geografia local. La primera planta, on es
troba la sala audiovisual, està dedicada
al cultiu i producció de l'arròs. Finalment,
la planta intermèdia està preparada per a
exposicions itinerants.
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Zaranda1. En primer lloc l'arròs passa per la
Zaranda i separa les impureses de l'arròs.
Descascaradora2. Separa la pela del gra, procurant no danyar la superfície del mateix.
Blanqueadora3. Elimina el segó i el gra queda
amb la superfície blanca que coneixem.
Zaranda clasificadora4. Separa els grans d'arròs
segons les diferents grandàries.
Triarpalai5. Separa el gra trencat de l'enter.
Desplaça el gra al llarg d'un cilindre que gira i
té alvèols en les seves parets. El gra trencat
entra en els alvèols mentre que la major
grandària és recollit en els extrems del cilindre.
Ensacadora6. L'arròs ja està llest per al
consum, és distribuït en sacs mitjançant les
ensacadores per a la seua distribució.

