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Agraïments: a Jacqueline Charron, Indalecio Carbonell Pastor, José Espí,  Lluís Serra Laliga,  Ángeles Valor. 
 
Topònim: Arsenal, l’ 
Categoria 1: element antròpic, edificació. 
Categoria 2: antropicònim. 
Partida: Riquer Baix. 
Coordenades UTM: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). 

X: 718390.03113, Y: 4286131.11876  
 
Descripció:   

Masia de tres plantes orientada a l’est. A la planta baixa, al mig, hi havia l’entrada, a un costat l’habitatge de 
la família del masover (que incloïa un pou) i també la quadra, una vaqueria, la pallissa i una almàssera, i a 
l’altre, la cotxera. La primera planta, de caire senyorial i destinada als amos, estava constituïda bàsicament per 
cambres dormitori, cuina i menjador amb llar, amb terrasses sobre l’almàssera i la cotxera. La segona planta, 
sota teulada, estava destinada a graner i porxe. D’altra banda, i segons ens fa saber Jacqueline Charron, la 
façana és d’estil eclèctic i probablement fou projectada pel mestre d’obres Rafael Masià Valor el 1883, com a 
conseqüència d’una remodelació de l’edifici, segons podem deduir perquè aquesta és la data que constava en 
una porteta de la façana sud. 

 
Situació: 

Situat en el límit occidental del nucli urbà de la ciutat d’Alcoi del qual, actualment, en forma part. 
 

Etimologia:  
El mot arsenal té actualment tres accepcions: drassanes militars per a la construcció i conservació dels 

vaixells de guerra, com també dels seus ormeigs, provisions i armaments; dipòsit o magatzem d'armes i d'altres 
articles de guerra, i en sentit figurat, com a conjunt de dades, materials, etc. (GDLC: 1998, p.150). Segons 
Coromines, el mot arsenal (<arsenale) –i el mot dàrsena (<darsena) ‘instal· lació on es duen a terme les 
operacions de càrrega i descàrrega dels vaixells’– són, tots dos, italianismes d’incorporació tardana en la nostra 
llengua (s.XIX ) que provenen de l’àrab dâr-as-sinâca ‘casa de la fabricació’, així com també el mot català 
drassana ‘lloc on es construïxen les embarcacions’, ja documentat en la nostra llengua des del s. XII  –daraçana, 
daressanes, darassenal, daressenal– (DCat, vol. I, p.435, b1), (DCECH, vol I, p.362, a53), (DCat, vol. III, 
p.199, b28). D’altra banda, cal assenyalar que quan Coromines esmenta aquest topònim alcoià, que recull del 
“Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana”  (vol. XII, p.314, 1922), el transcriu amb la relaxació 
articulatòria pròpia de les nostres contrades: mas d’Ansenal (OnCat, vol. II, p.202, b38), fenomen que també es 

dóna en altres mots com ara parterre>[pantέri] o argelaga>[an¥ilápa]. 

 
Origen de la denominació:  

Incert. Amb tot cal considerar que, de vegades, la toponímia presenta denominacions que, tot i mantenir-se 
actualment, no tenen una correspondència directa amb la semàntica del topònim, perquè les circumstàncies que 
donaren lloc al nom han variat amb el decurs del temps. Tot i així cabria conjecturar dues hipòtesis, o bé es 
tracta d’un antic dipòsit d’armes relacionat amb els diferents conflictes bèl·lics de la primera meitat del s. XIX  
(tot i que no en tenim cap constància), o bé es referix, en sentit figurat, a un indret que albergava un munt de 
materials. 
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Documentació:  
Segle XIX : 

[...] El Arsenal [...] (AMA: 1850, LAM, núm. 1781) 
[...] Arsenal (El) [...] (NPA: 1857), (Martí: 1864, p.50) 
[...] C. Ansenal [...] (PERCAPG: 1875) 

 Segle XX: 
[...] El Ensenal [...] (PATM: 1913) 
[...] Ansenal, Mas d’ [...] (OnCat, vol. II, p.202, b38) 
[...] Arsenal [...] (GA: 1943) 

 Segle XXI : 
[...] L’Arsenal [...] (MTTMA: 2002)  

    
Genèrics derivats:  

No en té. 
 
Extensió geogràfica:  

Es tracta d’un topònim poc estés. Així, només el trobem al terme de Benicull de Xúquer (hort de l’Arsenal), 
a la ciutat d’Elx (paratge l’Arsenal) i el topònim urbà del barri de l’Arsenal, a la Vila Joiosa (ICV – Terrasit). 
 
Observacions 

En l’actualitat forma part de les instal· lacions del Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària El Romeral. 
Del conjunt del mas cal destacar la singularitat del seu jardí, que al llarg dels anys ha anat canviant la seua 
configuració; així, d’un exuberant roserar va passar a tenir, com ens fa saber el botànic Lluís Serra Laliga, un 
mínim de 32 espècies d’arbres i arbustos, algunes de les quals, a hores d’ara, ja han desaparegut, com el cedre 
japonés (Cryptomeria japonica) i l’eucaliptus (Eucalyptus gomphocephalus). Amb tot, encara hi podem trobar: 
cedres (Cedrus atlantica i Cedrus deodara), ciprers (Cupressus arizonica, Cupressus macrocarpa i Cupressus 
serpervirens), el pinsap (Abies pinsapo) i el fals avet (Picea abies), pins pinyer i canari (Pinus pinea i Pinus 
canariensis), plataners (Platanus orientalis), un ginkgo (Ginkgo biloba) –originari del Cretaci i propi de la 
Xina oriental és habitual als parcs i jardins així com als santuaris xinesos i japonesos–, castanyers d’Indies 
(Aesculus hippocastanum), algun til· ler (Tilia platyphyhllos), un àlber (Populus alba), un caqui (Diospyros 
kaki) i finalment, una carrasca (Quercus rotundifolia) i un teix (Taxus baccata), úniques espècies autòctones 
presents en aquest jardí (Serra: 1984). 
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Fonts documentals de l’Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA ): 
AMA, LAM: 1850 . ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Libro de Amillaramiento, (1850). Signatura 3378 
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