Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: MOLÍ D’AIGUA DE
SA TORRENTERA
Clau: B-035
Codi: INC- F022
Grau de protecció: A1 (dins un BIC)
Tipologia: molí d’ aigua fariner
Ús actual: habitatge
Autoria: Estil o corrent: tipologia tradicional

Identificació espacial
Municipi: Inca
Situació: el molí es situa al nord-est del municipi d’Inca, en el Camí Vell d’Alcúdia, al costat de
la possessió de Binissetí Nou. Es va edificar damunt una desviació del torrent de Búger i a la
vorera del Pont de sa Torrentera. Actualment, tota la maquinària del molí es troba en el
soterrani d’una casa de construcció moderna. (Polígon 8 .Parcel·la 321)
Coordenades UTM: X: 497548 / Y: 4400078
Altitud: 90 m
Entorn: rural, vora el torrent de Massanella
Referència cadastral: 07027A008003210000XF
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Notes històriques
Aquest és conegut indistintament com a molí de s’Alzinar o de sa Torrentera. També rep el
nom de molí de son Vivot, ja que pertanyia a aquesta possessió. Possiblement sigui el molí
d’aigua que cita Berard l’any 1789, quan diu que a Inca hi ha 11 molins de vent fariners i un
molí d’aigua. L’origen, però sembla que és més antic, possiblement del segle XIII, encara que es
troba documentació a partir del segle XVII, quan va ser adquirit, el 1669, per la senyora
Francina Vivot a Margalida Font de la Roqueta (de Binissetí) per 1100 lliures. Se’n conserva
abundant documentació a l’arxiu de Can Vivot.
El molí es troba vora el torrent de Massanella, documentat a l’època medieval com a riaria de
Binisatir.
Aquest és l’únic molí de l’illa amb clastra i presenta les moles més grosses fins ara estudiades,
d’un diàmetre d’un metre i mig. Aquest s’alimentava a través de dues recloses del torrent.
Actualment el conjunt es troba molt modificat, però encara es pot contemplar el cacau i part
de l’obrador.
Descripció de l’element
Descripció estructures: molí destinat a la mòlta de cereals que aprofita la força motriu de
l’aigua. Actualment s’ubica en el soterrani d’una casa moderna, encara que el origen de l’obra
és medieval i, segons la documentació, corresponia a un molí fariner d’aigua de tres cups.
Malgrat que en el present catàleg es contempla com una unitat aïllada, cal tenir en compte
que el Molí d’aigua de Sa Torrentera forma part d’un sistema hidràulic que té el seu inici en el
municipi de Selva, en una sèquia que comença passat el Pont de Son Perellonet. Aquesta
canalització, amb una longitud de 3480 metres, articula tot el sistema hidràulic i és
l’encarregada d’alimentar d’aigua els sis molins fariners d’aigua que es troben en el seu
recorregut i que abarquen els municipis de Selva, Búger i Inca.
El molí que ens ocupa es troba damunt una desviació del Torrent de Búger, que passa per
davall d’un petit pont romànic que canalitza les aigües que dotaran de l’energia necessària per
fer moure els mecanismes de mòlta de l’enginy hidràulic. Aquesta petita torrentera, d’uns 50
metres de longitud, desemboca a la façana de la casa, on trobem dues obertures, a diferents
altures. La primera, situada a una cota inferior i actualment parcialment soterrada, correspon a
un arc de volta de canó de pedra en sec. A aproximadament 1 metre per damunt d’aquesta
obertura, ens trobem un segon portal ogival estret amb cap-i-alt escarser sense escaires
format per dovelles de marès. Ambdues obertures donen accés a l’interior del molí, on es
duien a terme les activitats de mòlta del cereal; malgrat que no s’ha pogut accedir,
possiblement a partir de l’obertura inferior l’aigua arribava fins a l’espai subterrani (cacau) on
es localitzava el rodet, roda disposada horitzontalment que feia moure les pedres de moldre,
gràcies a la força del aigua.
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L’espai interior presenta planta rectangular i en ell es localitzen els tres nínxols on es situaven
les pedres de moldre, ubicades a la paret llarga oposada a la façana de l’edifici. Un d’ells es
troba a l’eix del portal ogival. Dos d’aquests espais són d’arc de mig punt, de pedra amb
revestiment, i encara conserven la pedra inferior o fixa, de forma circular i composta per una
única peça de pedra calcària molt retocada. El tercer nínxol apareix parcialment soterrat i
correspon a un espai amb volta ogival de pedra en verd, en aquest cas sense revestiment.
Segons l’anterior catàleg de Patrimoni Històric del terme municipal d’Inca, el molí originari
només constava d’una mola, però en èpoques recents es transformà en un molí de triple mola.
En el moment de la present catalogació, aquesta habitació havia sofert els efectes d’una
inundació provocada pel desbordament de la torrentera, que havia provocat que el sòl de
l’habitacle es trobés parcialment cobert de fang, per la qual cosa no s’han pogut determinar
les característiques tipològiques del trespol de l’estructura, que presenta evidències de
remodelacions modernes. Entre les obres realitzades, destacar la construcció d’una petita
cisterna adossada a la paret interior de la façana, així com la presència d’una plataforma
elevada de planta quadrada, de 1 metre d’altura, adossada a la paret Est, sobre la que
s’observen restes d’una xemeneia.
Igualment s’han fet reformes al sostre de l’habitacle, amb una coberta plana de blocs d’obra.

Cronologia: medieval (segles XIII- XV, amb reformes posteriors )
Criteris de datació: referències bibliogràfiques
Classificació general: bé etnològic
Accessibilitat: vehicle ordinari
Funcionalitat: habitatge
Materials i tècniques de construcció: pedra calcària, pedra maressenca. Morter de ciment,
calç i arena. En tècnica de pedra en sec a l’exterior i de pedra en verd amb revestiment a
l’exterior.
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Estat de conservació

Estat de conservació: regular. Manquen alguns elements estructurals del monument, però és
possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament: inundacions provocades per la crescuda de la torrentera i que
provoquen que s’ompli d’aigua tota l’habitació on es troben els mecanismes de mòlta
Defectes de conservació: estructurals
Perills eventuals: inundacions. Obres de rehabilitació de la casa moderna sota la que se situa
el molí.
Treballs realitzats: rehabilitació de les cases
Protecció de l’element

Grau de protecció: A1 (dins un BIC)
Protecció proposada: conservació íntegra
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: el cup medieval, amb el portal ogival
Intervencions preferents i admissibles: tasques de manteniment, conservació i consolidació
de l’estructura corresponent al molí; conservar les façanes corresponents a la fàbrica antiga i
delimitar-les clarament per diferenciar-les de la nova. A l’interior, conservar la sala de
l’obrador i dels cacaus. Serà necessari una tasca arqueològica, tant al subsòl com als murs, per
tal de poder recuperar les romanalles existents que no han de ser afectades per edificacions
futures.
Pel que fa a l’entorn, s’hauran de dur tasques de neteja de la torrentera, per evitar-hi les
inundacions en èpoques de pluges intenses i l’espai on s’ubiquen els mecanismes de mòlta.
Propietat: particular
Classificació del sòl: rústic (AANP)
Protecció existent: element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el
1998. Incoat l’expedient de declaració de BIC, amb categoria de Monument, del sistema
hidràulic de les sèquies dels molins hidràulics de Selva, Búger i Inca, amb data de 15/ 09/ 2008,
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per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric. (BOIB núm.
153, amb data de 30/10/2008).
Declaració de BIC amb data del 8/04/2010 publicat al BOIB amb data 6/05/2010
Altres / Observacions: el molí es situa dins el tram de síquies dels molins d’Inca, Selva i Búger,
catalogada amb el codi INC-F036.
Zona de protecció de l’element

Àmbit d’influència: l’informe de declaració de Bé d’interès Cultural estableix un entorn de
protecció de 4 metres per banda del torrent, que només pot ser superat en aquells elements
del sistema que es considerin necessaris. En aquest cas, es proposa un àmbit de protecció de
30 metres de radi al voltant de l’element.
Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element: tasques de
manteniment , conservació i neteja de la zona del molí de sa Torrentera. Control arqueològic
en qualsevol moviment de terres situada dins aquest àmbit de protecció.
Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència: veure plànol adjunt

Galeria
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Plànol de situació
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