Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: MOLÍ DE VENT DEN BARONA
Clau: B-001
Codi: INC- F020
Grau de protecció: B en general, A2 torre
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 d’Inca a Biniamar, en una petita elevació del terreny en
mig d’una zona d’aprofitament agrícola. (Polígon 9, parcel·la 289)
Coordenades UTM: X: 491043 / Y: 4397192
Altitud: 132m
Entorn: rural
Referència cadastral: 07027A009002890000XG
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Notes històriques

El 1895 un llamp va provocar un incendi a la torre, i des de llavors no va tornar a funcionar el
molí. El 1966 es varen fer obres a la torre, cobrint-la amb una coberta plana de ciment i marès.
Tant l’interior com l’exterior del monument es varen reformar l’any 2007.
Segons Toni Maura Beltran “Caparró”, el molí va ser construït fa uns 300 anys.

Descripció de l’element
Descripció estructures: molí de vent fariner, enginy destinat a la mòlta de cereals emprant
com a força motriu el vent. Es troba en el Camí d’Inca a Biniamar, en un entorn rural
d’aprofitament agrícola. El molí presenta torre circular amb base de planta rectangular.
La base, de planta rectangular, actualment emprada com a vivenda, està construïda mitjançant
la tècnica de pedra en verd, en un paredat de mamposteria semipoligonal amb junta plena,
formada per pedres calcàries d’aspecte avellanat, treballades i col·locades de cara en les
parets, travades amb morter de ciment mallorquí.
És necessari destacar que la nau posterior a la torre de la base no es va acabar de construir i
que en el seu lloc hi ha dependències d’un aiguavés amb coberta de teulada.
S’accedeix a la torre a través d’una escala adossada a la façana de la torre, formada per 15
graons de pedra viva, que condueixen a la zona de l’envelador, a on es situa la porta que dóna
accés a l’interior de la torre. És un portal allindanat, amb brancals i llinda formats per una sola
peça de pedra viva, molt retocada, de forma rectangular, amb una porta formada per taulons
de fusta.
La torre, circular i d’alçat cilíndric, està construïda emprant la tècnica de pedra en verd en un
paredat semipoligonal amb junta plena, composta per pedra viva calcària d’aspecte avellanat,
travada amb morter de ciment, cal i arena groga. Presenta evidències de revestiment a la part
inferior de la torre, molt degradat, que a la part superior a desaparegut quasi completament,
deixant al descobert el paredat de mamposteria. L’interior de la torre, amb un diàmetre d’uns
3 metres, està realitzat emprant la mateixa tècnica i materials constructius que a l’exterior.
Una escala de cargol interior permet pujar al segon pis, que era on originàriament es trobava la
maquinària de mòlta, però on a l’actualitat es situa la coberta. Aquesta coberta és plana i
presenta trespol d’obra amb evidències de revestiment. A l’interior, es sustenta amb dos
troncs, a manera de bigues. La part inferior de la torre, situada dins el casal, és de planta
quadrada, i està coberta amb volta.
Malgrat les obres que s’han fet al molí per convertir-lo en vivenda, l’estat de conservació de
l’estructura és bo, encara que ha perdut la seva funció original. Com ja s’ha apuntat, no s’ha
conservat la maquinària de mòlta.
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Cronologia: moderna- contemporània: s. XVII (data de construcció)- 1895 (data
d’abandonament de l’activitat).
Criteris de datació: referències bibliogràfiques
Classificació general: bé etnològic
Accessibilitat: vehicle ordinari
Funcionalitat: habitatge
Materials i tècniques de construcció: pedra calcària, morter de ciment, cal i arena. En tècnica
de pedra en verd (mamposteria)
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Mallorca. Departament de Medi Ambient. Març de 2008.
Estat de conservació

Estat de conservació: bona. Manquen alguns dels elements estructurals del monument però
és possible la reconstrucció hipotètica.
Causes del deteriorament: llamp que va afectar la coberta de la torre l’any 1895. Obres
privades de remodelació. Reutilització com a vivenda.
Defectes de conservació: estructurals
Perills eventuals: Treballs realitzats: transformació en un habitatge

Protecció de l’element
Grau de protecció: B en general, A2 torre
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Protecció proposada: conservació estructural de la base; conservació íntegra de la torre del
molí
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: en aquest edifici només es podran dur a terme tasques
de manteniment i conservació de l’estructura de l’edifici, així com de la torre. En aquesta torre
no es podrà fer cap reforma a l’interior ni a l’exterior. Pel que fa a la resta, es podran dur a
terme obres de reforma però, abans de concedir la llicència, serà necessari un informe previ,
per part d’un tècnic de patrimoni, que avali que no hi ha restes de valor, o que es concreti
quins elements s’han de conservar. El projecte que s’autoritzi haurà de recollir les directius
d’aquest informe.
Propietat: particular
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 la Asociación de Amigos de los Molinos (1977) i al Catàleg
dels Molins de vent fariners de Mallorca (codi 001/011), 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:

441

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Galeria

Fotografies extretes del catàleg anterior
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Plànol de situació
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