Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: MOLÍ DE SON BENNÀSSAR
Clau: B-022
Codi: INC- F021
Grau de protecció: B
Tipologia: molí de vent
Ús actual: habitatge
Autoria: Estil o corrent: tipologia tradicional

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: el molí es troba en el Camí de Son Bennàssar (Polígon 8, parcel·la 338)
Coordenades UTM: X: 493732 / Y: 4397413
Altitud: 106 m
Entorn: rural, ubicat entre Cas Barragot i Son Bennàssar, en una zona plana envoltada per
parcel·les de vivendes. En l’actualitat s’ha convertit en vivenda.
Referència cadastral: 07027A008003380000XW

Notes històriques
Possiblement és un dels onze molins de vent que cita Berard l’any 1789. Aquest molí tenia una
tipologia especial, ja que segons l’Associació dels Amics dels Molins, en el pis de les moles,
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sobre el portal, hi havia una gran finestra, cosa que el convertiria en un molí únic a Mallorca. A
més, no tenia casa inferior, sinó que es trobava devora aquesta.
Es va reformar l’any 1987, tant a l’interior com a l’exterior de l’estructura.
Descripció de l’element
Descripció estructures: molí de vent fariner ubicat en el Camí de Son Bennàsar. Avui en dia es
troba adossat a una vivenda i fou reformat l’any 1987, fet que va provocar la transformació de
l’estructura original.
Actualment únicament es pot observar la torre del molí, de planta circular i alçat de tendència
troncocònica, construïda emprant la tècnica de pedra en verd, en un paredat de mamposteria
semipoligonal i junta buidada, format per pedres calcàries d’aspecte avellanat, retocades i
disposades de cara en el mur, travades amb morter de ciment mallorquí, calç i arena. La torre
presenta coberta plana de teula àrab. En la part inferior, coincidint amb la teulada de la base
del molí, es documenta una finestra de forma quadrada.
No s’ha pogut accedir a l’interior de la torre, per la qual cosa no ha estat possible observar-ne
les característiques tipològiques i morfomètriques. Malgrat tot, sabem, gràcies a la descripció
feta per el Consell de Mallorca (Departament de Medi Ambient), que el diàmetre interior de la
torre és de 2,70 m, i que el mecanisme de mòlta, avui en dia desaparegut, es situava en el pis
superior, al qual s’accedeix gràcies a una escala interior.
La base del molí presenta planta rectangular i la seva funció originària era servir d’habitacle al
moliner. En l’actualitat presenta moltes remodelacions i s’empra com a vivenda. Està
realitzada emprant la mateixa tècnica constructiva que la torre i presenta coberta a doble
vessant de teula àrab. Les restauracions fetes al conjunt no permeten observar la configuració
original del molí, encara que al mateix temps han afavorit la preservació de l’estructura
exterior.

Cronologia: moderna – contemporània (segles XVII- XX )
Criteris de datació: estructures
Classificació general: bé etnològic
Accessibilitat: vehicle ordinari
Funcionalitat: habitatge
Materials i tècniques de construcció: pedres calcàries. Morter de ciment mallorquí amb calç i
arena groga. Teula àrab per la coberta. pedres calcàries. En tècnica de paredat en verd
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Estat de conservació

Estat de conservació: bo
Causes del deteriorament: remodelacions. Desaparició de la maquinària de mòlta. Ús actual
com a vivenda.
Defectes de conservació: s’ha perdut la funció original de l’element
Perills eventuals: noves reformes o modificacions del conjunt
Treballs realitzats: profunda reforma de l’any 1987: es va eliminar l’enllestit exterior de morter
de calç, deixant el pedreny vist de la torre, a més d’alçar-la un metre per construir una terrassa
superior.

Protecció de l’element
Grau de protecció: B
Protecció proposada: conservació estructural del conjunt
Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d’Ordenació
urbana (PGOU), d’acord a la seva qualificació
Elements destacats a preservar: Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment i conservació de l’estructura
de la torre del molí; la base no podrà incrementar la seva alçada. Recuperar l’enllestit
tradicional a la façana amb referit o amb junta plena.
A més, en cas de reforma s’ha de dur a terme un informe per part de tècnics de patrimoni, de
les obres que es puguin realitzar dintre de la torre del molí.
Propietat: particular
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Classificació del sòl: rústic (SRG)
Protecció existent: element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el
1998. Inclòs a l’ inventari elaborat per l’Associación de Amigos de los Molinos (1977) i al
Catàleg dels Molins de vent fariners de Mallorca (codi 010/011), elaborat per Fodesma.
Altres / Observacions:
Zona de protecció de l’element

Àmbit d’influència:
Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element:
Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència:

Galeria
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Plànol de situació
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