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1. LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA I ARQUEOLÒGICA 

 

La vil·la romana de l'Horta Vella es localitza a menys d’1 km al sud-est del municipi de 

Bétera, comarca de Camp de Túria, a pocs metres de la marge dreta del barranc del Carraixet, el 

qual capta aigües de la vessant sud de la Serra Calderona. 

 

 
Fig. 1. Vista aèria de la partida l’Horta Vella i municipi de Bétera des de l’est. En el punt roig, la vil·la romana 

 

El seu entorn territorial es caracteritza, entre altres detalls destacables, per haver-hi 

abundants terres planes i fèrtils, molt favorables per a l’agricultura, gaudir d’una climatologia 

benigna i ensems, per l’abundància d'aigües superficials (nombrosos ullals i fonts). Quant a l’aigua, 

per exemple, la professora Elvira Navarro diu al seu treball, “Geografia agrària de Bétera” que: “El 

hecho de que al N. del llano cuaternario, fuera ya del término de Bétera, hagan su aparición los 

terrenos mesozoicos, determina que las aguas precipitadas a esa altura, en parte discurran por las 

laderas y sean más tarde absorbidas por los estratos mioceno y cuaternario, para circular por las 

capas permeables de los mismos, dando lugar a varios niveles acuíferos que distan mucho de ser 

constantes en profundidad, caudal y calidad de las aguas, ya que es corriente en los terrenos de 

acarreo que los estratos sean variables tanto en posición como en extensión. 

Además de esta infiltración lateral se verifica otra vertical, como consecuencia de las 

precipitaciones directas en la superficie de los sedimentos terciarios y cuaternarios, la cual se 

detiene en la primera capa impermeable y determina el nivel freático...”. Més endavant apunta: “La 

capa de aluvión que hay al N del municipio tiene un espesor de 15 m, que es la que sostiene el 

embalse de donde nacen los manantiales y pozos situados en esta zona, la más rica en agua. Este 
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nivel apenas aflora, debido a su intensa explotación por pozos provistos de bombas…”. (Navarro 

1968: 22). 

Pel que fa al sistema de “reg a manta”, propiciat per l’abundor d’aigües superficials, 

assenyala la professora que en 1968 havien 91,5 ha amb aquest sistema en una única zona dividida 

en dues partides: “...está formada por la llamada Horta Vella, de 45 ha de extensión, y Bufilla, de 

46,5 ha. La primera regaba, hasta hace unos 25 años, con el agua del Ullal, afloramiento formado 

por tres manantiales muy próximos entre sí, llamados la Font, la Fonteta y el Junqueral, afluentes 

a un mismo cauce situado en la Alameda o Barranquet. El agua de este manantial servía para el 

abastecimiento del pueblo y la sobrante se destinaba al riego. El cauce principal discurre a lo 

largo de dicho Barranquet; desde allí se distribuye el agua por las acequias principales, que por 

orden de preferencia con la que toman son: la acequia de Alfara, de Alcudey, del Medio y Ultima, o 

del camino de Valencia” (Navarro, 1968: 31-38).   

 

Fig. 2. Entorn immediat de l’Horta Vella. En punt roig la vil·la rústica romana 

 

Quasi sense dubte, en aquest lloc, la cruïlla de camins d’El Junqueral de Bétera, va estar en 

època romana el punt de captació de l’aqüeducte de l’Horta Vella, el caput aquae. Malauradament 

fins ara no s’han trobat evidències arqueològiques (Jiménez, Burriel, 2011: 57-71). 

És evident que la ubicació geogràfica de la vil·la va ser molt estratègica al situar-se al límit 

septentrional del territorium de Valentia i a mig camí entre Saguntum i Edeta-Leiria. Tot açò feu 

del lloc un enclavament idoni per al control d'aquesta via de comunicació i de l’explotació del medi 

natural en totes les èpoques històriques (Jiménez, et alii, 2013) 

A col·lació de l’esmentat camí és interessant recordar el que va publicar el professor de la 

Universitat de València A. Ledo en 1993 en estudiar un possible mil·liari anepígraf trobat al Castell 
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de Bétera: “...Así pues, la casi imperiosa necesidad de establecer una comunicación viaria directa 

en la antigüedad entre Sagunto y Liria creemos que pudo resolverse considerando el viejo -Camí 

de Llíria- como heredero de la vía que ya funcionara en época romana y que contaría, no sabemos 

en qué medida, con un jalonamiento miliario, habiendo llegado hasta nosotros uno de estos 

elementos que podría haber funcionado también como terminus entre los territorios edetano y 

saguntino, si atendemos a la zona donde ha aparecido, en la que se dan las circunstancias 

propicias para un establecimiento viario” (Ledo, 1993: 64).   

Per la nostra part, en estudiar “Els camins ibèrics al Camp de Túria i connectors 

intercomarcals”, plantegem que: “Tots els indicis apunten que l'actual Camí Vell de Llíria-Sagunt, 

que també és un assagador, podria ser un dels dos camins ibèrics que unien dues de les ciutats 

ibèriques més importants del territori valencià com van ser Edeta (Tossal de Sant Miquel, Llíria) i 

Arse (Tossal del Castell, Sagunt), camí que ha quedat fossilitzat en l'actualitat com a Camí de Llíria 

(Burriel, Ruiz, 2019: 56). 

  

 
Fig. 3. Detall dels camins antics al voltant d’Edeta. El camí radi 2a passaria per Bétera i podria coincidir amb la via Heraclea 

 

Per altra banda, cal assenyalar que la vil·la estava al centre del triangle configurat per les 

urbs de Valentia-Edeta-Saguntum. Saguntum i Edeta van ser municipis de dret romà i d’origen 

ibèric i Valentia colònia llatina fundada l’any 138 a.C. (Pena, 2002).  

  Pel que fa a l’esmentat  triangle cal apuntar la gran densitat de poblament hagut en època alt 

imperial i que estaria sota el control i influència de Valentia i dins del seu territorium (Alapont, et 

alii, 2004). 

Amb aquestes referències geogràfiques, el territori de Valentia tindria una longitud 

aproximada de 48 km de nord a sud, prenent com a fronteres naturals, les muntanyes d’El Puig al 

nord i el riu Sucro al sud (Jiménez, et alii, 2013). El límit oest queda més imprecís, podria estar a 

meitat camí entre Llíria i Valentia i pel sud-oest s'estendria fins la carretera CV-50 que uneix el 

Camp de Túria amb la Ribera Alta, més concretament amb Alzira (veure fig.4). 
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Fig. 4. Poblament romà imperial en l’entorn de Valentia en època alt imperial (s. I-III d.C.) 
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2. ESTRUCTURES HIDRÀULIQUES IMPERIALS  

De les restes constructives conservades de caràcter hidràulic d’aquesta època (s. I-IV d.C.) 

cal destacar dos elements: a) el conjunt d’estructures que configuraren els balnea  de la vil·la i per 

altra, b) l’aqüeducte. Són elements que no és possible dissociar. De fet, l’existència dels balnea amb 

unes dimensions que ultrapassen el que es pot considerar uns balnea “domèstics”, s’explica per la 

presència de l’esmentat aqüeducte, doncs caldria un abastiment d’aigua considerable i continu. 

 

2.1. Balnea imperials 

Els banys, d’acord amb les dades de la investigació arqueològica (12 campanyes entre 2001 

i 2017), es construiran a les acaballes del s. I d.C. per abandonar-se com a tals a mitjan s. IV d.C.   

 

 
Fig. 5. Ortofoto de l’Horta Vella (Bétera) amb indicació dels balnea imperials (rectangle roig): Lat. (latrina), Apo. (Apodyterium), 

Fri. (Frigidarium), Tep. (Tepidarium), Cal. (Caldarium), Pra. (Praefurnium), Gim. (Gymnasium), Nat. (Natatio) 

 

Fins l’actualitat s'han documentat onze espais alineats sobre un mateix eix nord-sud. Entre 

els quals s'ha identificat: una habitació aproximadament rectangular (incompleta i molt destruïda) 

que clarament va ser reconeguda com unes latrines al tindre una claveguera ad hoc. Al sud 

d'aquestes, és localitza l’apodyterium (vestuari), a penes conservat, que estava comunicat amb el 

frigidarium (bany fred) per l’oest. Aquesta tercera sala en el seu costat oriental i al sud del 

apodyterium, conserva una piscina quadrangular de 6 m2 de superfície, precedida per un pis 

pavimentat amb xicotetes rajoles romboidals i rectangulars (les segones corresponen a una reforma 

del s. III d.C.).  La piscina té dos grans esgraons d'accés que són tan amples que permeten el 

seure’s. Les seues parets perimetrals estaven decorades amb pintura mural de la qual s'ha recuperat 

una ínfima part. Al sud de l'estança freda se situa el tepidarium (bany tebi) que conservava part de 

l’hypocausis, concretament, bona part de les pilae de l'antiga suspensura. 

El mur que separa la sala freda de la temperada conserva una alçària de més de 4,5 m, en el 

que fins i tot s’hi veu l'arrencada de la volta que cobria la sala. En la cara sud d’aquest mur 
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s’aprecien encara les empremtes (forats) dels clavi coctiles que subjectaven les rajoles de la 

concameratio.  

 

 
Fig. 6. Vista general de la sala de bany fred, frigidarium 

 

El mur que tancava el tepidarium pel costat sud inclou el llindar de comunicació al 

caldarium desplaçat de l'eix de simetria cap a l'est. La sala de bany calent o caldarium, és la que 

ofereix un pitjor estat de conservació en veure's afectada per la instal·lació d'un torculum en la fase 

tardo-antiga del jaciment (s. VI-VIII d.C.). La gran afecció tardana no ha deixat restes de l’alveus i 

sols es conserven algunes empremtes de pilae. En el mur que delimita la sala per l’est, s’instal·là un 

praefurnium, excavat parcialment en la campanya de l’any 2002. Al Nord del caldarium i l’oest del 

tepidari hi ha altra habitació calefactada que podria ser el sudatorium (sauna).  

  

 
Fig. 7. Vista general del possible sudatorium 
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Fig. 8. Vista general del caldarium i del dipòsit tardà 

 

A l’oest de les tres sales per al bany i separada d'aquestes per un llarg i estret corredor hi ha 

una gran natatio de planta rectangular que ofereix un excel·lent estat de conservació. Les seues 

dimensions són notables: 10,85 m de longitud x 6,65 m d'amplària, totes dues mesures exteriors, és 

a dir, una superfície interior de més de 60 m2 i 1,42 m de profunditat, per la qual cosa pot calcular-

se un volum aigua d'uns 85 m3. Les parets que estaven en contacte amb l'aigua van rebre un 

revestiment consistent en una primera capa de morter de calç i cendra de 2 cm de gruix i sobre 

aquesta, una segona de morter hidràulic de calç i ceràmica picada, també de 2 cm de gruix tal i com 

aconsella Vitrubi en De Architectura Libri Decem per aconseguir una millor estanqueïtat. A 

l'interior de la piscina i en l'extrem inferior dels murs es va col·locar la típica motlura de quart de 

bocell per als dipòsits d'aigua.  
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Fig. 9. Vista de les escales de la natatio 

 

El paviment estava igualment revestit amb el mateix morter hidràulic i descrivia un pendent 

nord-sud. L'aigua s'evacuaria probablement per una fistula plumbea que se situaria en l'angle sud-

oest. En aquesta cantonada (per l’exterior) es va documentar un gran forat que sembla estar 

relacionat amb algun espoli. 

També en aquest mateix angle i a l'exterior de la natatio es van documentar les restes del 

que degué ser un segon desguàs de la piscina. Es va construir amb dos murs de opus signinum de 

0,35 m d'altura i una separació de 0,20 m, que va quedar farcit de terra cendrosa amb presència de 

materials ceràmics del segle III d. C. A aquest desguàs anava a parar un altre procedent de la zona 

sud-oest de la vil·la. 
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Fig. 10. Vista general de la natatio 

 

Però sens dubte l'aspecte més destacat el constitueix la considerable grandària, equiparable 

al d'unes termes urbanes, com és el cas de les d’Ilici (Ramos, Tendero, 2000: 245-250), prova 

evident de la importància de l'assentament que l'albergava. L'Horta Vella no constitueix l'únic 

exemple registrat en aquesta zona d'una instal·lació termal de notable entitat amb una tècnica 

constructiva que recorda en gran mesura a la constatada a les termes de la Partida de Mura a Llíria 

(Escrivà, et alii, 2001). Altres troballes recents i encara, inèdites, poden equiparar-se com seria el 

cas dels banys que formaven part de la vil·la recentment excavada a Paterna, en l'antiga Fàbrica de 

“Galletas Río” i una altra natatio documentada en l'establiment rural de la Valladeta en el terme de 

Sagunt. Una consideració semblant mereixeria la vil·la de Cambrillas (Cheste, València), coneguda 

des de les excavacions practicades en 1966 (Fletcher, 1968: 75; Pla, 1972: 326; Vall, 1980: 70-71; 

Pingarrón, 1981: 158-160), encara que les troballes més importants es van produir en les 

excavacions efectuades en 1998 amb motiu de la construcció del Circuit de Velocitat “Ricardo 

Tormo”, que romanen inèdites. La grandària d'alguna de les instal·lacions, com una piscina de 27 m 

x 3,5 m juntament amb tubuli laterici per a la circulació d'aire calent, són reveladors del que sens 

dubte sembla un establiment termal de notable port (Medard, 1998: 178; Sánchez, 2002: 40-43).  

El gran volum d’aigua imprescindible per al bon funcionament de la natatio és revelador, i 

justifica la necessitat de disposar d'un sistema de subministrament que només podia proporcionar un 

aqüeducte.  

 

-Reformes s. III-IV d. C. 

En el transcurs del s. III, durant l'època severiana es van escometre diverses reformes, 

destacant l'anul·lació i posterior transformació de la boca d'un dels antics praefurnia en un absis 
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semicircular. A mitjan s. IV, en plena època constantiniana, l'establiment sembla entrar en un 

procés de transformació substancial. La natatio tampoc mantindrà el seu ús original. Al sud de 

l'esmentada piscina sorgeix llavors una àrea cementirial que arriba a ocupar part de les 

instal·lacions termals, concretament l’absis semicircular construït a principis del segle anterior 

sobre un antic praefurnium. En definitiva, tots els indicis assenyalen que els banys han reduït la 

seua superfície útil i la natatio no sembla mantindre el seu ús original.  

 

2.2. Aqüeducte 

L'existència de restes d'aquesta conducció d’aigua ja va ser advertida en 2001, durant la 

primera campanya d'excavació arqueològica escomesa a L'Horta Vella, encara que la seua 

documentació va tindre lloc en 20051. 

  

 
Fig. 11. Planta del traçat hipotètic de l’aqüeducte amb cotes sobre n.m. 

 

  

 

 
1 Curiosament fins a la dècada dels 90 del segle passat l’specus conservat havia funcionat com una séquia de reg, la qual cosa 

pràcticament ho havia emmascarat i l’havia fet passar desapercebut. 
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Fig. 12. Vista general de l’aqüeducte al sud del jaciment 

 

El seu estat de conservació és molt precari, reduint-se a tan sols uns 10 m les restes visibles, 

seccionades en dues per una séquia de reg. Discorren encaixats entre diverses parcel·les que estan 

lleugerament més elevades que la base del canal amb una orientació nord-oest-sud-est, 

aproximadament 100° nord. El lateral nord ha desaparegut i el sud ha patit un fort rebaixament. 
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Fig. 13. Planta i secció de l’aqüeducte al sud de les excavacions arqueològiques 

 

L'extrem nord-oest de l’specus es perd per davall dels camps de cítrics, mentre que el seu 

oposat queda tallat per una bassa construïda amb carreus reutilitzats en un moment cronològic que 

situem en època tardo antiga; estructura hidràulica que va ser amortitzada en el període andalusí. És 

en aquest segon punt on les restes de la conducció ofereixen unes millors condicions per a la seua 

anàlisi constructiva. Aquesta va ser realitzada mitjançant la tècnica de l’opus caementicium, tant la 

base com els laterals de l’specus. Per al conglomerat o l'argamassa de calç i àrids es van utilitzar 

pedres de grandària mitjana i gran. Aquesta tècnica és semblant a l'emprada en la construcció de 

bona part de les estructures de les termes de l'Horta Vella; especialment destacables són les voltes 

d’opus caementicium que cobrien les sales del frigidarium, tepidarium i caldarium dels balnea. 

Per a la construcció del tram documentat, en primer lloc, es va excavar una gran rasa 

d'aproximadament 1,22 m d'ample, (ca., 4 peus romans), la profunditat dels quals va poder oscil·lar 

entre 0,90 m (3 peus) i 1,20 m (4 peus). Dins d'aquesta gran rasa es va fer una potent base de 0,50 m 

per tot l'ample de la rasa. A partir d'aquesta base es van construir els murs laterals encofrant-los 

contra la paret de la rasa. Aquests murs laterals eren d'un gruix que oscil·la entre 0,39 m i 0,41 m. 

La màxima altura conservada dels murs laterals hui és de 0,40 m., encara que l'original no podem 

determinar-la amb exactitud i degué dependre de la solució de la coberta, fins i tot de la pròpia 

orografia del terreny. D'aquesta forma, l’specus pròpiament dit, era de 0,48 m d'ample i estava 

flanquejat per dos murets paral·lels on molt probablement es donava suport a una coberta de pedres 
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o tegulae. La cara interna dels murets és llisa completament i l'exterior irregular. Tant les cares 

interiors dels murets com el llit del canal per on circulava l'aigua presenten un enlluït d’opus 

signinum. 

L’àrea on s’ha localitzat l’aqüeducte es caracteritza per haver patit una profunda 

transformació en època tardo-antiga arran de la construcció d'un edifici conegut de manera parcial, 

encara que de considerables dimensions, circumstància que va provocar la desaparició de les 

evidències de la fase associada a la construcció i funcionament dels balnea. No obstant això, a la 

vista de l'entitat d'aquesta instal·lació, res impedeix vincular-la amb aquesta conducció d'aigua. 

 Com ja s’ha dit, no s'han conservat restes visibles de la captació de l'aqüeducte ni del seu 

trajecte inicial. La historiografia consultada en cap cas cita obres antigues en la zona que pogueren 

ser vinculades a l'època, com per exemple en el cas de la font de Sant Vicent que proveïa la ciutat 

de Leiria-Llíria (València) i les seues termes monumentals (Laborde, 1806-1820; Escrivá et alii, 

1991:); com a molt, els il·lustrats fan referència a les hortes irrigades a través d'aquest brollador 

(l’Ullal del Junqueral), (Cavanilles, 1795-1797; Madoz, 1846-1850). D'aquesta forma, i ara com 

ara, només és possible plantejar un hipotètic trajecte entre la captació i la vil·la. Aquest recorregut 

no hauria de salvar cap desnivell o accident orogràfic que requerira ponts, passos elevats o galeries 

subterrànies. El caput aquae i inici del trajecte se situaria aproximadament a 92 m.s.n.m. i l'extrem 

final, els 10 m de l'aqüeducte en qüestió, se situen exactament a 82 m.s.n.m., és a dir, existeix entre 

tots dos punts un desnivell de 10 m per a un trajecte de 1.751 m la longitud. Aquest desnivell 

imprimiria un pendent de 0,57 m per cada 100 metres d'aqüeducte, que d'altra banda és el gradient 

que actualment té la séquia principal del sistema de reg a peu que coneixem per als camps de 

l'Horta Vella. Els primers 700/800 m van poder discórrer pel marge dret del Barranquet per a, 

passat l'actual pont que el creua, desviar-se en direcció sud-oest, sobre la corba dels 85/86 m.s.n.m. 

de manera serpentejant fins a la vila. 

Aquest recorregut, el més probable i versemblant, va poder haver-se fossilitzat en la citada 

conducció que partia d'una xicoteta presa o assut alçat al Barranquet, molt pròxim ja a les hortes2. 

Encara hui en dia es poden observar-se restes del mur de la presa, destruït a mitjan segle XX per 

una gran avinguda tardorenca. Aquesta presa, la cronologia de la qual ignorem, va permetre elevar 

l'aigua del llit fins a la cota o corba de nivell dels 85 m.s.n.m. i d'aquesta forma regar a tots dos 

marges del Barranquet. De l'artèria principal, probablement construïda sobre l'antic aqüeducte romà, 

deriven 3 braços o séquies que reguen més de 30 ha.  

L'abundant cabal dels brolladors existents en la zona va permetre a principis del segle XX 

l'existència simultània de fins a tres molins, un d'ells localitzat a escassos 100 m a l'est de la vil·la 

romana. L'edifici d'aquest molí està totalment destruït i es troba en una parcel·la del polígon 

industrial de L'Horta Vella. 

 

 

 
2 La citada presa apareix citada en les ordenances de la Comunitat de Regants de Bétera, capítol primer, Constitución de la 

Comunidad, Artículo 2º: “Pertenecen a la Comunidad: la galería subterránea de la Fuente y Fonteta por donde nace y discurre el 

agua, cauce de la misma, balsas y malecón llamado Basot, donde se distribuye el agua para el riego por las acequias 

principales….”. Aquestes ordenances daten de 1897. 
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Fig. 14. Detall de l’specus al sud de les excavacions arqueològiques  
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3. ESTRUCTURES HIDRÀULIQUES TARDANES (S. V-VIII D.C.) 

 

Els processos de transformació agrícola que es van produir a l'Horta Vella després de 

l'abandó paleo-andalusí desgraciadament van arrasar les evidències materials més recents, entre 

altres, les que es corresponen amb els nivells tardo-antics. 
 

3.1. Molí 

En el cas que ens ocupa, si bé les termes de l'antiga vil·la romana van ser desmantellades 

definitivament en el segle V d.C., i les seues instal·lacions reconvertides i transformades, el canal 

de subministrament hídric, però, degué seguir en funcionament. Actualment, gràcies a les 

intervencions arqueològiques efectuades en els darrers anys, sabem que l'assentament rural tardà de 

l'Horta Vella va albergar, entre altres activitats que requereixen la presència d'aigua corrent, una 

terrisseria3.  

En època tardo-antiga es va construir un dipòsit de planta rectangular realitzat amb carreus 

reutilitzats i amb un arrebossat interior de morter de calç. Aquesta estructura (que associem a un 

molí de roda vertical), apareix tallant l’aqüeducte d'època alt imperial i alhora es troba afectada per 

les transformacions agrícoles contemporànies.  

 

 
Fig. 15. Cub de molí de roda vertical tardo antic 

 

 
3 La prova més clara de l’existència d’una terrisseria en època tardana (s. V-VI d.C.) seria la troballa de nombrosos fragments de 

ceràmica amb defecte de cocció. 
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Fig. 16. Detall de l’interior del cub tardo-antic  

 

L'estructura en qüestió presenta gruixudes capes de concrecions calcàries en les seues parets 

que evidencien un pas d'aigua de manera permanent i continuat. Aquesta mateixa estructura, encara 

en procés d'excavació i estudi, estava amortitzada, entre altres materials, amb ceràmiques 

andalusines (s. X-XI). 
 

4. L’HORTA VELLA, HERÈNCIA ROMANA  

 

4.1. Època islàmica 

En el treball, El agua que no duerme: fundamentos de la Arqueología Hidraúlica Andalusí, 

dels professors M. Barceló, H. Kirchner i C. Navarro s’explica que el significat del topònim Bétera 

deriva de “batira” que en àrab vol dir: “terrasses o quadrats d’irrigació” i al seu parer, seria el 

primer testimoni identificat en al-Àndalus d’assentaments berbers de parla chleub (Barceló et alii,  

1996:130). Hipòtesis que si bé no comptava amb el “recolzament” de les dades arqueològiques amb 
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les que comptem hui, i sense descartar altres hipòtesis4, aquesta ens sembla la més fiable i encaixa 

bé amb el tema hidràulic que estem tractant.  

No obstant això, i la manca d'estudis que aporten llum al tema de l'origen del regadiu de 

l'alqueria andalusina de Bétera (que òbviament inclou la partida de l’Horta Vella), hem plantejat la 

hipòtesi d'un reaprofitament secular de l'aqüeducte de l’Horta Vella, com a mínim, a època tardo-

antiga (Jiménez, Burriel, 2011: 64-65) i paleo-andalusina, com s'observa en altres llocs d'Hispània i 

que ha sigut estudiat per especialistes d'arquitectura hispà-musulmana (Pavón, 1990).  

Per a època islàmica es documenta al sud de l’Horta Vella una séquia amb orientació est-

oest que reaprofita l'aqüeducte d'època alt imperial ja fora d'ús. La canalització utilitza les parts que 

s'han conservat de l'aqüeducte com la base i murs laterals. En aquelles parts en les quals no es 

conserva l'aqüeducte, la séquia es va realitzar mitjançant dos murs paral·lels de maçoneria amb 

pedres mitjanes i grans travades amb terra. En la major part de l'estructura tan sols roman una filera 

de pedres, però en alguns punts s'observa com hi havia almenys fins a tres filades superposades. El 

seu traçat no és rectilini sinó més aviat sinuós encara que amb una mateixa orientació. En conclusió, 

si bé les evidències materials relacionades amb la reutilització i ús de l'aqüeducte romà i molí tardo-

antic de l'Horta Vella per a la primera època islàmica (s. VIII-XI d.C.) a penes s'han visualitzat, en 

base a l'anàlisi toponímica, podem deduir que els espais irrigats per les séquies d’Alcudey5 i Alfara, 

noms de clar origen aràbic, són anteriors a la conquesta cristiana de principis del segle XIII i haver 

reutilitzat la infraestructura hidràulica tardo-antiga. 

 

 
Fig. 17. Terrassa irrigada per la séquia d’Alcudey, zona nord de l’Horta Vella de Bétera 

 
4 Bétera és cert que té un origen ibèric (Burriel et alii, 2013: 171) però també ho és que sobre aquests nivells d’hàbitat trobem 

superposats directament els paleo-andalusins (per ara mai s’ha trobat a Bétera ciutat cap material associat a l’època romana). Aquesta 

circumstància ve a dir que entre un període i altre hi ha una claríssima “desconnexió” que fa quasi impossible la transmissió d’un 

topònim ibèric a una població andalusina que es superposa a una ocupació ibèrica després d’un abandonament de 1000 anys.  
5 Alcudey seria diminutiu d’alcudia que en àrab significa terra elevada. El topònim descriuria l’àrea lleugerament més alta situada 

entre el Barranquet y el Carraixet.  
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4.2. Època Baix Medieval s. XIV-XV 

El Molí de la Senyoría 

La parcel·la intervinguda en la primavera de l'any 2012 on es va localitzar i documentar 

parcialment un molí fariner baix medieval se situa a 1 km del nucli urbà de Bétera, en l'extrem 

oriental de la partida de L'Horta Vella, i pràcticament en el mateix marge dret del barranc de 

Carraixet. A escassos metres de la troballa apareix representat gràficament en els mapes topogràfics 

contemporanis el topònim de “molí”. Aquesta subpartida del molí, actualment està integrada dins 

del polígon industrial de L'Horta Vella. El molí que li donava nom a la zona no és el documentat en 

la intervenció arqueològica, sinó un altre més modern ja enderrocat, que apareix representat 

gràficament en el pla cadastral de 1931 com “Molino Blanco” (ja en runes). 

Consultada l'escassa documentació arxivística publicada hem localitzat en la Carta Pobla de 

Bétera de 1610 una al·lusió succinta al molí medieval de Bétera, concretament el Molino de la 

Señoria que si bé no apareix la seua ubicació geogràfica, va poder ser el localitzat arqueològicament 

a l'est de L'Horta Vella (sense que es puguen descartar altres localitzacions). El punt 17 del 

document en qüestió diu que els nous pobladors de Bétera, després de l'expulsió dels moriscos en 

1609, “....hayan de moler en el Molino de la Señoria dando en dicho molino buen recado no 

teniendo facultad de ir a moler donde bien nos parezca, y también se haya de hacer aceite en la 

almazara de la Señoría, si hay ahora, o por algún tiempo, bajo la dicha pena por cada vez que se 

contravendrá a las referidas cosas....”.   

La bibliografia dels segles XVIII (Cavanilles, 1795-1797) i XIX (Madoz, 1846-1850) amb 

referències a Bétera, no citen en la zona cap molí. Tampoc trobem cap referència a molins 

hidràulics a Bétera en l'interessant treball de la professora Dª Elvira Navarro Galindo sobre 

l'estructura agrària de Bétera, publicat en 1968. 

Sens dubte, el més rellevant de la intervenció arqueològica efectuada en 2012 va ser la 

troballa d'un molí hidràulic. Si bé la intervenció es va limitar a la seua delimitació perimetral i posar 

a resguard de la construcció d'una sèrie d’edificacions que s’estaven fent. Quant a les troballes, en 

la memòria corresponent (Ruiz, 2013) es constaten i descriuen els següents elements constructius de 

la instal·lació medieval: 

1. Sala de las muelas conserva la planta completa. En su momento funcionaron dos muelas.  

2. Por debajo de la sala de la molienda vemos dos cárcavos completos que aunque colmatados con 

más de 1 metro de sedimento, conservan perfectamente las cavidades donde estarían los rodeznos.  

3. El socaz o desagüe. Este se conserva casi íntegro. Se trata de dos muros de mampostería de muy 

buena factura que se dirigent en dirección norte, hacia el barranco de Carraixet. Ambos muros 

parten del los cárcavos y son convergentes.  

4. Escalera de acceso. Se conservan varios peldaños de la escalera que desde el casal  molinero 

desciende hasta el socaz y los cárcavos. 
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Fig. 18. Vista general de l’excavació del molí de la Senyoria (Horta Vella) en 2012 

 
Fig. 19. Planta del molí de la Senyoria (Horta Vella) en 2012 
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                  Fig. 20. Esquema de funcionament del Molí de la Senyoria            Fig. 21. Boca del cacau documentat 

 

 
Fig. 22. Interior d’un dels dos cacaus del Molí de la Senyoria (Horta vella) 

 

Valoració arqueològica 

La citada memòria inèdita (elaborada per l’arqueòloga Lorena Ruiz en l’any 2013) indica 

que la valoració de les restes trobades no pot ser més interessant tenint en compte els antecedents 

arqueològics en la zona: la vila romana de L'Horta Vella, s. I a. C.-s. X d.C. (a escassos 30 m al 

sud) i l'alqueria islàmica de Bofilla s. XI-XIV (a menys d'1 km cap l’est). També s'indica el relatiu 

bon estat de conservació; la seua cronologia medieval i les seues grans possibilitats didàctiques i de 

museïtzació. 

A més, se li assigna una cronologia provisional àmplia que va del s. XIV al XVIII, que és 

especialment significativa ja que emplena un espai cronològic escassament representat 
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arqueològicament en la zona. Finalment es diu que: “aquest molí se suma als elements patrimonials 

que configuren l’hidraulisme de L'Horta Vella” (Ruiz, 2013). 
 

5. CONCLUSIONS 

Les evidencies arqueològiques exhumades en les dotze campanyes entre els anys 2001 i 

2017 confirmen l'important paper del jaciment arqueològic de L'Horta Vella (s. I a.C.-X d.C.) com a 

referent per a documentar i estudiar l'explotació del territori situat en el centre del triangle format 

per les ciutats de Valentia, Saguntum i Edeta-Leiria en època romana. També L’Horta Vella és el 

lloc idoni per analitzar l’aplicació de les tècniques d'enginyeria hidràulica romana en aquesta part 

de la Tarraconensis. Els balnea i l'aqüeducte de Bétera són la prova més evident d'aquesta realitat 

arqueològica. 

Els profunds canvis que es van registrar durant el període que va seguir a la caiguda de 

l'Imperi Romà i fins a l'ocupació islàmica de la Península Ibèrica també van afectar les estructures 

construïdes i el seu ús. Pel que fa al poblament tardo-antic i visigot de la zona, L'Horta Vella és un 

dels escassos jaciments no urbans en els quals s'ha documentat una ocupació de caràcter 

agropecuari molt intensa, més de 1.000 anys. La raó d’aquesta “continuïtat en el temps” es deuria, 

entre altres molts motius, al manteniment d’una posició estratègica, que probablement ja gaudia des 

d'època alt-imperial, fins i tot en el període preromà. Però aquesta continuïtat en l'ocupació, molt 

probablement vinculada en època visigoda a la seu episcopal valentina, no hauria sigut possible 

sense els antecedents d'obres hidràuliques que permetien una intensa explotació agropecuària del 

territori. 

Finalment, sobre la base de l'anàlisi toponímica i metrològica de la zona d’horta deduïm que 

els espais irrigats per les séquies d’Alcudey i Alfara, noms de clar origen àrab, podrien haver fet 

servir i reutilitzat la infraestructura hidràulica de l’antiguitat tardana. 
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