Catàleg de Patrimoni del terme municipal d’Inca

Identificació de l’element
Denominació: SERRAL DELS MOLINS
Clau: Codi: INC- H003
Grau de protecció: C en general per al serral;
A2 en els marges i les voravies
Tipologia: conjunt urbà
Ús actual: vivendes i zona verda
Autoria: Estil o corrent: -

Identificació espacial

Municipi: Inca
Situació: carrer dels Molins i carrer del Canonge Garau
Coordenades UTM: X: 492038 / Y: 4397544 a X: 492115 / Y: 4397465
Altitud: 140 a 146 m
Entorn: urbà
Referència cadastral: diverses propietats

Notes històriques
Sembla que poc després de la conquesta de 1229, Inca posseïa una de les majors
concentracions de molins de vent, ubicats possiblement en aquest lloc. El 1789, Jeroni de
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Berard cita onze molins de vent, mentre que l’Arxiduc en cita set al serral de les Monges, que
són els que se conserven avui.
Les fotografies de principis del segle XX mostren un conjunt de molins amb les antenes i
emblanquinats, mentre que a la dècada dels anys 30 ja només un conservava les veles. A la
dècada de 1960 encara n’hi havia algun que funcionava.
Descripció de l’element

Descripció estructures: conjunt de set molins fariners de torre, situat sobre un pujolet.
Aquestes torres, amples i cilíndriques, estan construïdes sobre l’envelador o casal d’una sola
planta. A quasi tots (excepte a un, que ha estat reformat) els falta el capell cònic que rematava
la torre i les antenes. Tots els molins han estat transformats en habitatges.
Aquests es situen a la dreta del carrer dels Molins, seguint una línia recta, mentre que a l’altre
costat podem veure un conjunt de cases baixes, la majoria de planta baixa (encara que n’hi ha
alguna de planta baixa i pis), i amb una petita carrera davant. Una d’elles (la situada en el núm.
23) es troba dins un hort tancat per un mur de pedra en sec, amb una entrada flanquejada per
dues columnes i unes reixes de ferro, amb la data de 1899.
També cal destacar la voravia de lloses de pedra viva situada davant el molí núm. 24, i la feta
de pedres de torrent i lloses rectangulars de pedra viva (que es troba davant el núm. 23), així
com els marges, de gran altura i dimensions, situats a la cara posterior del serral.
Rere el convent de les Monges i dels molins trobam un espai verd, que actualment una part
d’ell actua com a zona verda denominada Parc del Serral, on encara es conserven una sèrie de
marges, de gran llargària, i fets amb la tècnica de la pedra en sec. La majoria d’aquests es
troben en bon estat de conservació, encara que la zona es troba plena de vegetació. Tots ells
tenen una alçada aproximada entre els 1’5 i 2 metres i presenten la filada de dalt. Dins la zona
del Parc del Serral, els murs són de nova construcció, alguns d’ells més baixos, i segueixen les
tècniques de construcció tradicionals.
Cronologia: moderna (segles XV- XVIII, amb reformes posteriors)
Criteris de datació: documentals i estilístics
Classificació general: bé d’interès paisatgístic i ambiental
Accessibilitat: a peu, vehicle ordinari
Funcionalitat: molins, actualment habitatges; els murs dels marges servien per al conreu
(actualment sense ús)
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Materials i tècniques de construcció: pedra, morter; pedra en verd; els murs dels marges són
de pedra en sec.
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Estat de conservació

Estat de conservació: regular- bo
Causes del deteriorament: erosió, abandonament
Defectes de conservació: abandonament d’algunes cases i de l’espai dels marges
Perills eventuals: noves reformes en els molins, esbucament dels marges o de les cases,
abandonament d’aquestes
Treballs realitzats: conversió dels enveladors en habitatges, en un d’ells s’estan realitzant
reformes actualment (novembre de 2011). Conversió de la zona verda en el Parc del Serral.

Protecció de l’element
Grau de protecció: C en general per al serral; A2 en els marges i les voravies
Protecció proposada: conservació ambiental en general i conservació integral pels marges i les
voravies.
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: marges i voravies
Intervencions preferents i admissibles: manteniment i conservació del conjunt dels molins i de
les cases que es troben al seu costat. No es podrà augmentar l’alçada de les cases que es
troben al costat dels molins per no rompre la fita visual del serral amb les seves torres.
Respectar les voravies de pedra encara que es reformi el carrer, s’elevi la seva alçada (fins a
anivellar-ho amb les voravies) o s’enllosi amb pedres. En cas de ser necessari passar els serveis
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dels carrers, es permetrà el desmuntatge de les peces i la seva posterior reconstrucció, sempre
amb control arqueològic.
Per a la preservació de l’ambient de la zona es potenciarà la preservació de les visuals dels
elements protegits, i la millora de la qualitat del paisatge.
Possibilitat de restauració de les cases que es troben davant els molins, i conservació de tots
els elements descrits anteriorment.
Manteniment, conservació i restauració dels marges existents de la zona del parc de les
Monges. Possibilitat de convertir l’espai en una zona verda, respectant els elements que
puguin aparèixer. En cas de creació de nous murs o marges, aquests s’hauran de realitzar amb
noves tècniques, per tal de potenciar els murs existents, preservant, però, els murs existents
fets amb les tècniques tradicionals (pedra en sec).
Les noves construccions s'adequaran a la protecció ambiental, seguint el model de la fitxa INCH004.
Possibilitat de reformar o restaurar les façanes dels edificis que no estan protegides; en
aquestes restauracions s’han de respectar tots els elements tradicionals que hi ha en aquestes,
com els materials, textures i els eixos compositius de les façanes, i la tipologia vertical de les
obertures. A les plantes baixes es permetran obertures més amples que les de les plantes pis,
per l'accés a aparcaments o pels locals comercials sempre que mantenguin la proporció
vertical, els eixos verticals de la façana i una separació entre ells i les mitjaneres de com a
mínim 50 cm. S’han d’utilitzar materials i tècniques tradicionals. S’haurà de mantenir
l’estructura principal de l’edifici (murs de càrrega, forjats, etc), i tots aquells elements
tradicionals associats (arcs, portal forà, fioles i cornises motllurades, etc.).
Dins aquest àmbit, s’han destacat una sèrie d’edificis que presenten una tipologia tradicional
de la zona de serral: normalment són edificis de planta baixa i pis, o només planta baixa, amb
uns eixos verticals marcats per les obertures (també de composició vertical), i que formen un
conjunt més o manco homogeni dins aquest espai. Aquests edificis, que queden protegits amb
un grau C, són:
-

Canonge Garau, 8 (2174402DD9927S0001LZ), 12- 14 (2174403DD9927S), 16- 20
(2174404DD9927S)

-

Molins, 15 (2275391DD9927S0001KZ), 17- 19 (2275390DD9927N), 20- 22
(2275379DD9927N0001PD), 33 (2275387DD9927N0001OD), 37
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(2275388DD9927N0001KD), 36- 40 (2275382DD9927N0001PD/
2275383DD9927N0001LD)

Propietat: particular/ municipal
Classificació del sòl: urbà
Protecció existent: els set molins es troben catalogats per separat en el catàleg de patrimoni
del municipi d’Inca. També aquests es troben a l’inventari elaborat per l’Asociación de Amigos
de los Molinos (1977).
Altres / Observacions: tots els molins es troben catalogats cada un per separat. Aquests tenen
els codis següents: INC- F001 (molí de can Amer), INC- F002 (molí de ca la Vinya), INC- F003
(molí de can Maneta), INC- F004 (molí de can Garau), INC- F005 (molí de can Garau), INC- F006
(molí de can Amer), INC- F014 (molí de can Joan Pinoll).
Les cases, objecte de protecció, es troben situades entre el núm. 9 i núm. 37 del carrer dels
Molins.
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Gran part de la zona que es protegeix amb aquesta fitxa es troba dins l’àrea de protecció del
Monestir de Sant Bartomeu (veure fitxa INC- C009).
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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