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Identificació de l’element
Denominació: MOLÍ DE VENT DE CA LA VINYA
Clau: A-087
Codi: INC- F002
Grau de protecció: B per a la base;
A2 per a la torre del molí
Tipologia: molí de vent fariner
Ús actual: habitatge
Autoria: Estil o corrent: tipologia tradicional

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: C/Molins, 4
Coordenades UTM: X: 492119 / Y: 4397482
Altitud: 145 m
Entorn: urbà
Referència cadastral: 2174401DD9927S0001PZ

Notes històriques
Els molins que actualment es conserven en el serral de les Monges són probablement d’origen
medieval. Sembla que poc després de la conquesta catalana, Inca tenia una de les majors
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concentracions de molins de vent, ubicats possiblement en aquest serral, amb un càlcul
aproximat de 30 molins. Jeroni de Berard n’esmenta, al 1789, onze i l’Arxiduc ja només set,
que són els que es conserven avui dia.
Les fotografies de principis del segle XX mostren un conjunt de molins emblanquinats i amb les
antenes. Devers 1960 encara n’hi havia algun que funcionava.
És un conjunt de set molins fariners de torre, típics de la Mediterrània, que marquen la
fisonomia de la part alta de la ciutat. Les torres, amples i cilíndriques, són construïdes damunt
casals d’una sola planta. A tots els falta el capell cònic que rematava la torre i les antenes que
els servien per captar l’energia eòlica.
Aquest molí va ser un dels primers que va deixar de funcionar i el 1969 va ser totalment
transformat en habitatge.
Descripció de l’element
Descripció estructures: molí de vent fariner amb base de planta quadrada, al qual se li han
afegit altres construccions modernes. Les façanes, de paret en verd enllestida i pintada de
color ocre, presenten una porta d’accés i diverses finestres. Pràcticament tot el molí ha patit
una profunda reforma que l’ha desvirtuat, tant a l’exterior com a l’interior. Per damunt del
terrat s’aixeca la torre cilíndrica del molí, rebaixada. Aquesta encara manté un petit portal de
llinda i brancals de pedra viva. Actualment la torres es troba referida de material modern,
però per fotografies antigues sabem que està feta de paredat en verd.
A l’interior, els sòtils de l’habitatge han estat rebaixats per cel rasos de guix, amagant les voltes
de canó originals.
Cronologia: medieval- moderna (abans de 1789)
Criteris de datació: documentals
Classificació general: bé etnològic
Accessibilitat: vehicle ordinari
Funcionalitat: habitatge
Materials i tècniques de construcció: pedra viva, marès; paredat en verd
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Estat de conservació

Estat de conservació: bo
Causes del deteriorament: ambientals, erosió
Defectes de conservació: Perills eventuals: reformes actuals
Treballs realitzats: l’any 1969 va ser totalment reformat en un habitatge

Protecció de l’element
Grau de protecció: B per a la base; A2 per a la torre del molí
Protecció proposada: conservació estructural de la base de la torre; conservació íntegra del
que queda 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 conjunt només es podran dur a terme
tasques de manteniment i conservació de l’estructura de l’edifici. Recuperar l’aparença del buc
original de la base i potenciar-ho, rebaixant les alçades aparents dels afegits i la seva
organització. Restituir els enllestits originals de les façanes i diferenciar-ho dels enllestits dels
cossos afegits.
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A l’interior, potenciar els espais originals definits per les voltes. En aquest espai 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: urbà
Protecció existent: element inclòs en l’anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el
1998. Element també inclòs a l’inventari elaborat per l’Asociación de Amigos de los Molinos
(1977) i al Catàleg dels Molins de vent fariners de Mallorca (codi 003/011), 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

851

