CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Molí de sa Punta

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

MF 14

Coordenades UTM: 353126 / 4315032

Emplaçament/Adreça: Sa Punta des Molí, Badia de Portmany.
Vénda des Bernats
Referència cadastral: 3252003CD5135S0001YT
Règim jurídic i de propietat: Pública
Classe de sòl: Urbà. Espai lliure públic
Ús actual: Cultural / Element etnològic
L’Entorn: El molí se situa al centre de sa Punta des Molí, al costat sud-est de la badia de Portmany entre
les platges de s’Arenal i es Pouet. Es tracta d’un lloc d’alt valor patrimonial pels elements etnològics que
s’hi conserven, encara que es troben envoltats per instal·lacions turístiques i de restauració. El molí s’ubica
en un antic conjunt de caire rural format per una sènia i una casa pagesa, actualment rehabilitats com
espai cultural, molt prop del paratge protegit declarat BIC amb les tradicionals casetes varador.

Molí amb la sènia al costat, elements etnològics
integrats en l’espai cultural de sa Punta des Molí.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: S. XIX
Cronologia:
Tipologia: Molí fariner de vent
Descripció: Molí restaurat a la dècada dels noranta. Presenta les característiques típiques dels molins de
vent eivissencs, de planta circular i alçat lleugerament troncocònic elevat sobre cintell. Construït de
maçoneria els paraments exteriors es troben referits i emblanquinats. Té una única porta d’accés rematada
en arc escarser de dovelles i brancals de carreuat, que amb la darrera intervenció s’han deixat vistos. El
giny i la caperulla es van reconstruir en el transcurs de la restauració del molí. Algunes restes de la
maquinaria original que s’hi conserven són els congrenys de dalt i de baix, el sotacoll, la roda l’arbre y
alguns dels antenals. Alguns dels elements originals substituïts han quedat a manera d’exposició en
l’entorn del molí.
El molí s’integra en una antiga finca que constava de casa pagesa, sènia i trull tradicionals. Tots aquests
elements han estat restaurats i en conformen part de les instal·lacions culturals de sa Punta des Molí.
Estat actual: Bo. El molí forma part l’espai cultural de sa Punta des Molí. Aquests usos contribueixen al
manteniment del molí, encara que exteriorment es detecta cert deteriori de la caperulla, que té la punta
pràcticament esbiaixada.
Intervencions: El lloc que ocupa el molí és de titularitat municipal des del 1994, la seua restauració junt a
la casa pagesa i la sènia es realitzà entre el 1996 i el 1999. El mecanisme del molí es va fer de nou a
càrrec de Joan Torres Mayans de cal Moliner de Formentera.
Recentment es va restaurar de nou la sènia, treballs desenvolupats entre gener i març de 2014.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Segons Joan Varó, nét del darrer moliner, hi havia una pedra a la portalada de la finca amb la inscripció
“1818 Molino de Buenavista” la qual cosa fa pensar que el molí es va construir aquell any (Tomàs Vives;
Torres Costa, 2001: 14). També anomenat simplement "es Molí", es troba documentat el 1865 quan Lluc
Costa el donà al seu fill. Sembla que deixà d'estar en ús cap al 1920 (Marí Cardona, 1973: 36; 1990: 312).
Molí inventariat en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003) encarregat pel Consell d’Eivissa.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 14
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria B
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia, i de tipus cultural, interpretació i divulgació del
patrimoni etnològic o aquells que no alterin la fisonomia original del molí i contribueixen a la seua
conservació, considerant la legislació i normativa aplicable. Les obres que es plantegin haurien d’anar
acompanyades d’estudi històric-arqueològic i arquitectònic, amb projecte de restauració elaborat per
tècnics competents en restauració d’elements etnològics d’aquesta tipologia, prèvia autorització del Consell
d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Característiques volumètriques, estructurals i elements originals del molí. La
fisonomia original de la torre del molí. Els elements etnològics de l’entorn com la sènia i la casa pagesa.
Intervencions
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació,
preferents
consolidació i/o rehabilitació sense afectar a les seues parts bàsiques. Les
i admissibles:
intervencions haurien de comptar amb un seguiment arqueològic de les obres.
Protecció específica:

-

Declaració:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Part posterior del molí amb la porta.

Vista del molí amb l’antenada reconstruïda.

Restes de la maquinària original del molí,
exposades al jardí de l’espai cultural.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Octubre de 2014
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DENOMINACIÓ

Molí d’en Simó

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

MF 15

Coordenades UTM: 352813 / 4316177

Emplaçament/Adreça: C/ de l’Estrella, 6. Sant Antoni.
Vénda de sa Raval
Referència cadastral: 2965810CD5126S0001OK
Règim jurídic i de propietat: Pública
Classe de sòl: Urbà
Ús actual: Equipament cultural
L’Entorn: Es troba dins del nucli urbà de Sant Antoni, si bé inicialment estava a la seua perifèria en un
punt a una cota lleugerament superior a la de la major part del poble. Ocupa una cantonada, en la
confluència dels carrers de Sant Rafel i de l’Estrella, envoltat d’edificis de major alçària, junt a un grup
d’habitatges unifamiliars d’una i dues plantes.

Vista frontal del molí d’en Simó.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: Principis del S. XX
Cronologia: Devers el 1900
Tipologia: Molí fariner
Descripció: Molí fariner de vent. És un exemple atípic de molí, donat que no correspon a la tipologia de
molí eivissenc sinó més bé a la dels molins fariners de Mallorca i Menorca on són coneguts popularment
com “molí de torre estreta”. Composat per dos cossos, un cos inferior de planta quadrada i una esvelta
torre situada al centre del terrat d’aquest. La planta inferior estava dividida en tres crugies, al centre de la
qual s’alça l’esvelta torre. El tram central de la segona crugia està coberta amb volta d’aresta rebaixada i
limitada per grans estreps que suporten la torre. Aquest era el lloc on s’ubicaven les moles, mentre que la
resta dels àmbits interiors de la casa servien de magatzem i habitatge. La torre de planta circular, és
accessible des del terrat del pis inferior mitjançant una porta rematada en arc pla orientada a la façana
principal. Presenta també una finestra en línia amb la porta a la part superior. La torre està construïda en
maçoneria amb aparell de filada i, encara que va estar referida, actualment la pedra queda vista. A l’interior
disposa d’una escala de caragol formada per carreus encastats al mur. En l’actualitat el molí no disposa ni
de la caperulla ni del giny.
Estat actual: Bo. El molí reconvertit en espai cultural. Aquests usos contribueixen al seu manteniment.
Intervencions: El Consell d’Eivissa i Formentera adquirí el molí el 2001 i va encarregar el projecte de
rehabilitació a l’arquitecte Victor Beltran que va finalitzar en maig de 2003. La intervenció comportà
l’eliminació de tots els volums i elements constructius no originals afegits al llarg del temps, la restauració
de la torre del molí i la reconversió de l’espai en centre cultural.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
El molí es construí cap al 1900 i va deixar de funcionar devers 1920 a causa d’un incendi (Marí Cardona,
1990: 313). El 1973 era usat com a colomar (Marí Cardona, 1973: 32-37).
Molí inventariat en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003) encarregat pel Consell d’Eivissa.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 15
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria B
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia; culturals, difusió del patrimoni històric i etnològic, o
aquells que permetin la conservació del molí i no desvirtuïn els seus elements originals i essencials,
considerant la legislació i normativa aplicable. Les obres que es plantegin haurien d’anar acompanyades
d’estudi històric amb projecte de restauració, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Característiques volumètriques, estructurals i elements originals del molí. L’aspecte
original de la torre del molí.
Intervencions
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació,
preferents
consolidació i/o rehabilitació sense afectar a les seues parts bàsiques. Les
i admissibles:
intervencions haurien de comptar amb un seguiment arqueològic de les obres.
Protecció específica:

Bé Catalogat
(Veure Fitxa Catàleg BC 4)

Declaració:
BOIB núm. 102, de 25/08/01

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Part posterior amb l’entada a l’espai cultural.

Planta inferior de la torre del molí.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Octubre de 2014
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DENOMINACIÓ

Molí d’en Gasparó

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

MF 16

Coordenades UTM: 352744 / 4316174

Emplaçament/Adreça: C/ Sant Rafel, 15. Sant Antoni.
Vénda de sa Raval
Referència cadastral: Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Urbà
Ús actual: Incorporat a l’habitatge
L’Entorn: Es troba dins del nucli de Sant Antoni a prop del molí d’en Simó, sobre una suau elevació del
terreny avui dia pràcticament imperceptible. No es troba en façana, sinó tancat a un pati d’un habitatge
unifamiliar, envoltat d’edificacions que en la major part dels casos el superen en alçada, la qual cosa
dificulta la seua visió des del carrer.

Imatge del molí des del carrer.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Tipologia: Molí fariner

Època: Finals del segle XIX

Cronologia: Devers el 1886

Descripció: Molí fariner de vent. Només es conserva la torre, amb les característiques habituals dels
molins eivissencs, de planta circular i alçat lleugerament troncocònic, amb els paraments exteriors referits i
emblanquinats. Han desaparegut tant el capell que la va cobrir com les parts aèries, i en l’actualitat
presenta una coberta de terrat delimitada per una barana metàl·lica.
Quan el molí va perdre la seua funcionalitat, es va construir annexa una casa de planta baixa i el molí
passà a constituir un annex de l’habitatge, quedant la seua torre a l’interior d’un pati, envoltat per altres
edificacions de major alçària que amaguen la visió d’aquest element etnològic.

Estat actual: Bo pel que fa a l’estructura de la torre del molí, encara que molt desvirtuada. Li manquen
elements essencials com el giny, capell i antenes i s’hi han efectuat modificacions.

Intervencions: -
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
També anomenat d'en Ribes, cap al 1916 havia deixat de funcionar i es diu que s'havia construït uns trenta
anys abans. El 1935 les notícies ja són que és "mig enderrocat", i el 1948 es troba "quasi enderrocat
totalment" (Marí Cardona, 1990: 312).
Molí inventariat en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003) encarregat pel Consell d’Eivissa.
Altres referències bibliogràfiques: AAVV (2007). Marí Cardona, J. (1973).
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 16
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria B
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia; culturals, difusió del patrimoni històric i etnològic, o
aquells que permetin la conservació del molí i no desvirtuïn els seus elements originals i essencials,
considerant la legislació i normativa aplicable. Les obres que es plantegin haurien d’anar acompanyades
d’estudi històric amb projecte de restauració, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Característiques volumètriques, estructurals i elements originals del molí.
Intervencions
preferents
i admissibles:

D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació,
consolidació i/o rehabilitació sense afectar a les seues parts bàsiques. Les
intervencions haurien de comptar amb un seguiment arqueològic de les obres.

Protecció específica:

Bé Catalogat
(Veure Fitxa Catàleg BC 2)

Declaració:
BOIB núm. 101, de 15/07/03

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Setembre de 2014
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DENOMINACIÓ

Molí d’en Tià

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Mateu d’Albarca

FITXA Nº:

MF 17

Coordenades UTM: 358363 / 4320435

Emplaçament/Adreça: Polígon 12 Parcel·la 133. Buscastell
Vénda de Benimaimó
Referència cadastral: 07046A012001330000TP
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP)
Ús actual: Cultural / Element etnològic
L’Entorn: El molí se situa a l’inici de la vall de Buscastell, al marge septentrional del torrent, a escassa
distància del Broll. Està encaixat entre els alts monts que ho delimiten, en una zona de marcat caràcter
rural on contrasta el paisatge agrest que el confereixen els densos pinars i brolla que cobreixen els
vessants de les muntanyes, amb el paisatge domèstic i agrícola de la vall.

Vista general del molí des del torrent.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: S. XVIII - XIX
Cronologia: Tipologia: Molí fariner d’aigua
Descripció: Molí restaurat fa pocs anys. Originalment es tractava d’un molí hidràulic accionat per una roda
horitzontal, corresponent a la tipologia clàssica de molí de rodet. A mitjans del S. XX la roda i el sistema de
transmissió foren substituïts per una gran roda vertical de ferro. Des del punt de vista arquitectònic el giny
del molí s’alberga en una edificació que conservava les seues parts essencials; el cup, en forma de torre
cilíndrica de gran altura que connecta amb la sèquia de conducció de l’aigua que surt del Broll, l’obrador o
la casa del molí, edificació de planta rectangular de petites dimensions, i el cacau que es tracta d’un espai
subterrani on s’instal·lava la roda motriu, on s’obre una galeria que serveix per a l’evacuació de l’aigua
després d’accionar el mecanisme i que en sortia al torrent. La edificació en el seu conjunt està construïda
amb maçoneria de pedra calcària irregular lligada amb morter de terra i calç, únicament els paraments de
l’interior de l’obrador estaven referits. Les moles se situaven en l’obrador comunicat per una trapa amb el
cacau. El interior del molí fou objecte d’una transformació als anys 50 per incorporar la nova maquinària de
la qual es conservava la mola inferior del molí i algunes romanalles de la roda vertical, com l’eix de ferro i
algunes restes de fusta al fons del cacau, elements que varen ser substituïts durant la recent restauració.
Estat actual: Bo. El molí es va restaurar fa dos anys recuperant l’antic mecanisme, no obstant això si no es
contribueix al seu manteniment continu i al seu ús, quedarà exposat a un progressiu deterioro.
Intervencions: Entre els anys 2011-2012 es va realitzar la restauració del moli des del punt de vista
arquitectònic i es va substituir la maquinaria d’acord al seu disseny original com a molí hidràulic de roda
horitzontal. Els elements reconstruïts del giny han estat; la tremuja, les moles, la caixa o guardapols que
conté les moles, la farinera, els mecanismes de control de la mòlta, l’arbre i el rodet horitzontal amb àleps
tot de fusta. L’obra va estar finançada pel Consell d’Eivissa i Abaqua.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
És l’únic molí que s’instal·la remuntant la vall, aigües amunt del Broll. Es desconeix la data exacta de la
seua construcció, però el seu funcionament no hauria estat possible sense abans realitzar la reforma del
Broll i la nova sèquia que remuntava el torrent, que es portaren a terme entre mitjans del S. XVIII i principis
del S. XIX. A les Ordinacions de 1759 del Llibre de Regiduria s’esmenta un "mulí de aigua novament
fabricat" que probablement es refereix al molí d’en Tià (Barceló, 1997: 46). Aquest en rep el nom del primer
propietari conegut que es corresponia amb la família “Tià”, afèresi del nom Sebastià, amb posterioritat
també és citat com el molí de Dalt o d’en Tonico, nom de la família que el va adquirir a mitjans del S. XX.
L’any 1954 els nous propietaris portaren a terme la total renovació del giny del molí substituint el sistema
tradicional de roda horitzontal, que era de fusta, per un de roda vertical amb els engranatges de ferro fos
(Cirer Costa, 2012: 33, 90-93). Sembla que va deixar de moler cap al 1955 (Marí Cardona, 1973: 33).
Molí inventariat en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003) encarregat pel Consell d’Eivissa.
Consta documentació del seguiment arqueològic de l’obra de restauració del molí lliurat al Consell
d’Eivissa, redactat per l’arqueòloga Á. Martín Parrilla (2012), treball inèdit.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 17
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria B
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia, i de tipus cultural, interpretació i divulgació del
patrimoni etnològic o aquells que no alterin la fisonomia original del molí i contribueixen a la seua
conservació, considerant la legislació i normativa aplicable. Les obres que es plantegin que puguin afectar
a les seues parts o elements essencials haurien d’anar acompanyades d’estudi històric-arqueològic i
arquitectònic, amb projecte de restauració elaborat per tècnics competents en restauració d’elements
etnològics d’aquesta tipologia, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Característiques volumètriques, estructurals i elements del molí. Els elements
etnològics de l’entorn com les sèquies, rampa de l’accés, murs de pedra, feixes i safareigs.
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació,
Intervencions
consolidació i/o rehabilitació sense afectar a les seues parts bàsiques. Les
preferents
intervencions haurien de comptar amb un seguiment arqueològic de les obres.
i admissibles:
Tasques de manteniment del molí i de l’entorn.
Protecció específica:

Sòl Rústic Protegit, Àrea Rural
d’Interès Paisatgístic.

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Vista del cup i de l’obrador des de la rampa d’accés
abans de la restauració.

Imatge després de la restauració.
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Interior de l’obrador amb la reconstrucció dels elements del
molí i la trapa en el sòl que comunica amb el cacau. Al fons en
exposició les romanalles de la maquinaria dels anys cinquanta.

Vista frontal del elements del molí en l’obrador. La
tremuja, la caixa que protegeix les moles, la farinera i
els mecanismes de control de la mòlta.

Vista del cacau amb la reproducció del
rodet o roda horitzontal i els seus
elements per baix de les moles.

Interior de la galeria de
sortida de l’aigua cap al
torrent.

Exterior de la galeria
front al torrent.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Novembre de 2013
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DENOMINACIÓ

Molí de sa Plana

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

MF 18

Coordenades UTM: 358102 / 4319967

Emplaçament/Adreça: Polígon 12 Parcel·la 151. Hort de sa Plana. Vénda de Buscastell
Referència cadastral: 07046A012001510000TE
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP-ANEI)
Ús actual: Habitatge
L’Entorn: El molí situat a la vall de Buscastell, al marge septentrional del torrent, a la hisenda de sa Plana.
Zona encaixada entre monts de marcat caràcter rural on contrasta el paisatge agrest que el confereixen els
densos pinars i brolla que cobreixen els vessants de les muntanyes, amb el paisatge domèstic i agrícola de
la vall.

Imatge actual de l’entorn on s’emplaçava el molí.
2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: S. XVII o anterior
Cronologia: Tipologia: Molí fariner d’aigua
Descripció: Molí pràcticament desaparegut del qual romanen algunes restes. Es corresponia a la tipologia
de rodet o de roda horitzontal albergat en la usual construcció amb cup, característica dels molins hidràulics
a Eivissa. En deixà de funcionar a mitjans del S. XX, i la maquinaria es va deteriorar traient-la del molí.
Devers finals del segle passat l’obrador s’enderrocà i es va construir-hi una nova edificació. No obstant això
a l’any 2003 es conservaven alguns elements arquitectònics de l’antic molí com part del cup, el cacau i la
galeria per a l’evacuació de l’aigua. També es pot reconèixer la seua relació amb el sistema hidràulic que li
accionava, ja que es conserva molt bé la sèquia d’entrada de l’aigua al cup, paral·lela a l’eix longitudinal de
l’antiga casa.
Estat actual: Molí desaparegut, només es conserven els elements citats, però es desconeix el seu estat de
conservació ja que no es va poder accedir a l’interior de la finca.

Intervencions: -

FITXA Nº: MF 18 1

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Es desconeix la data exacta de la seua construcció, però la majoria dels autors comparteixen que es
tractava d’un molí molt antic. La denominació comuna de “Molins de Buscastell” ja apareix en Els Llibres
d'Entreveniments el 1614 (Marí Cardona, 1981: 31). Se sap documentalment que des de la segona meitat
del S. XIII es construïren molins d'aigua a Buscastell, així mateix "no es forassenyat creure que tal vegada
algun dels quatre molins assignats a Portmany el 1235 tengués l'emplaçament vora es Broll" (Marí
Cardona, 1990: 198-199). M. Barceló remunta el seu origen a l'època andalusina (Barceló, 1997: 48-49). La
construcció seria de temps immemorial, deixant de funcionar a mitjans del segle passat (Marí Cardona,
1973: 33). F. Cirer també afirma que es tracta d'un molí molt antic. Se li havia tret la maquinària, ja podrida,
i les dues moles s'empren com a taula de jardí a una altra finca (Cirer Costa, 2012: 93-96).
Molí inventariat en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003) encarregat pel Consell d’Eivissa.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 18
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria B
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia, i de tipus cultural, interpretació i divulgació del
patrimoni etnològic o aquells que no perjudiquin la preservació dels elements que romanen de l’antiga
construcció del molí i que contribueixen a la seua conservació, considerant la legislació i normativa
aplicable. Les obres que es plantegin a la zona que ocupava l’antic molí i que puguin afectar a les restes
conservades hauran d’anar acompanyades d’estudi històric-arqueològic i arquitectònic, amb projecte de
restauració elaborat per tècnics competents en restauració d’elements etnològics d’aquesta tipologia, prèvia
autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Les restes originals de l’antiga construcció del molí i la seua relació amb el sistema
hidràulic de l’entorn considerant també com un element essencial la sèquia. Els elements etnològics de
l’entorn com feixes, murs de pedra i safareigs.
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació,
Intervencions
consolidació i/o rehabilitació dirigides a la conservació de les restes del molí.
preferents
Les intervencions hauran de comptar amb un seguiment arqueològic de les
i admissibles:
obres.
Tasques de manteniment de les restes i de l’entorn.
Protecció específica:

Sòl Rústic Protegit, Àrea Natural
d’Especial Interès.

Normativa:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES
6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Imatge de l’antic molí de sa Plana
abans de la seua demolició amb la
sèquia que alimentava el cup.
Font: F. Cirer (1991: 88).

Data de registre de la fitxa: Novembre de 2013
FITXA Nº: MF 18 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

DENOMINACIÓ

Molí de cas Cocons

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

MF 19

Coordenades UTM: 357898 / 4319834

Emplaçament/Adreça: Polígon 5 Parcel·la 22.

Vénda de Buscastell

Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A005000220000TS
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP). Zona 1 Ús actual: Magatzem
L’Entorn: El molí situat a la vall de Buscastell, al marge meridional del torrent, a la finca de cas Cocons a
prop del camí que recorre la vall. Zona de marcat caràcter rural on contrasta el paisatge agrest que el
confereixen els densos pinars i brolla que cobreixen els vessants de les muntanyes, amb el paisatge
domèstic i agrícola de la vall.

Magatzem que va substituir l’antiga casa del molí.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Tipologia: Molí fariner d’aigua

Època: S. XVII o anterior

Cronologia: -

Descripció: Molí desaparegut del qual romanen algunes restes. Es corresponia a al tipologia de rodet o de
roda horitzontal albergat en la usual construcció amb cup, característica dels molins hidràulics eivissencs.
Va deixar de funcionar a mitjans del S. XX, l’obrador del molí s’enderrocà i va ser substituït per un
magatzem. L’element més singular que se’n conserva és el cup, de petit radi, la qual cosa indica una certa
optimització tècnica. Altres elements originals que se conserven són les sèquies d’entrada i eixida d’aigua i
part del carcavà.

Estat actual: Molí desaparegut, només es conserven els elements citats.

Intervencions: -
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Es desconeix la data exacta de la seua construcció, però distintes autors coincideixen que es tractava d’un
molí molt antic. La denominació comuna de “Molins de Buscastell” ja apareix en Els Llibres
d'Entreveniments el 1614 (Marí Cardona, 1981: 31). Se sap documentalment que des de la segona meitat
del S. XIII es construïren molins d'aigua a Buscastell, així mateix "no es forassenyat creure que tal vegada
algun dels quatre molins assignats a Portmany el 1235 tengués l'emplaçament vora es Broll" (Marí
Cardona, 1990: 198-199). M. Barceló remunta el seu origen a l'època andalusina (Barceló, 1997: 48-49). La
construcció seria de temps immemorial, deixant de funcionar a mitjans del segle passat (Marí Cardona,
1973: 33). Antigament la porta del molí era més ample, però després de la inundació de "l'any des Diluvi"
s'apetità (Cirer Costa, 2012: 96-97)
Molí inventariat en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003) encarregat pel Consell d’Eivissa.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 19
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria B
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia, i de tipus cultural, interpretació i divulgació del
patrimoni etnològic o aquells que no perjudiquin la preservació dels elements que romanen de l’antiga
construcció del molí i que contribueixen a la seua conservació, considerant la legislació i normativa
aplicable. Les obres que es plantegin a la zona que ocupava l’antic molí i que puguin afectar a les restes
conservades hauran d’anar acompanyades d’estudi històric-arqueològic i arquitectònic, amb projecte de
restauració elaborat per tècnics competents en restauració d’elements etnològics d’aquesta tipologia, prèvia
autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Les restes originals de l’antiga construcció del molí i la seua relació amb el sistema
hidràulic de l’entorn considerant també com un element essencial la sèquia. Els elements etnològics de
l’entorn com feixes, murs de pedra i safareigs.
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació,
Intervencions
consolidació i/o rehabilitació dirigides a la conservació de les restes del molí.
preferents
Les intervencions hauran de comptar amb un seguiment arqueològic de les
i admissibles:
obres.
Tasques de manteniment de les restes i de l’entorn.
Sòl Rústic Protegit, Àrea Rural
PTI
Protecció específica:
Normativa:
d’Interès Paisatgístic. Zona 1.
BOIB, núm. 50, 31/03/2005
5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge de la superfície del cup.

Alçat de les restes del cup.

Sèquia que portava l’aigua al cup.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Esquema del molí d’es Cocons
de roda horitzontal.
Font: F. Cirer (2012: 85).

Data de registre de la fitxa: Novembre de 2013
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DENOMINACIÓ

Molí de ca na Peres

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Antoni de Portmany

FITXA Nº:

MF 20

Coordenades UTM: 357744 / 4319617

Emplaçament/Adreça: Polígon 5 Parcel·la 19. Buscastell

Vénda de Buscastell

Règim jurídic i de propietat: Particular
Referència cadastral: 07046A005000190000TS
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: L’Entorn: El molí se situa a poc més d’un quilòmetre de la carretera de Sta. Agnès, al costat oest del camí
que recorre la vall de Buscastell, entre aquest i el torrent. Es troba a un àrea relativament plana envoltat
per feixes de conreu de fruitals i d’horts, abans d’endinsar-se en el sistema muntanyenc de la vall.

Vista del molí des del camí d’accés.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: S. XVII o anterior / S. XX
Cronologia: - / 1918-1920
Tipologia: Molí fariner d’aigua
Descripció: Originalment es tractava del típic molí hidràulic de rodet o de roda horitzontal, que va ser
substituït per altre més modern de roda vertical als anys 20 del segle passat. De l’antic molí només es
conserva el cup situat a mà dreta de la porta d’entrada al casal, que a l’ampliar-se la construcció hi va
quedar amagat i quasi enterrat, per la seua morfologia sembla que era més petit i menys esvelt que el molí
d’en Tià o el de sa Plana. Als últims anys la casa albergava l’engranatge corresponent al molí més modern
accionat per una roda vertical, que reemplaçà l’anterior maquinaria. L’obrador, de planta rectangular, es va
fer de nou més gran, construït en maçoneria de pedra calcària arrebossada a l’exterior amb els buits
emmarcats de color blanc. Té dues portes, la posterior presenta un creu blanca pintada per dalt de la llinda,
de la coberta sobresurt un fumeral. L’edificació es fonamentà en un fort desnivell del terreny, la qual cosa
propicià la nova instal·lació del giny amb la gran roda vertical situada al costat septentrional del parament
exterior, que encara es conserva, i també part de la sèquia que li conduïa l’aigua. Aquesta roda no presenta
àleps com en altres casos, sinó que foren substituïts per una espècie de cadufos quadrats de ferro,
semblants al d’una sènia. La força motriu no es transmetia a l’engranatge del molí per la pressió de l’aigua,
com ocorria amb els molins amb cup, en aquets cas l’aigua omplia els cadufos i la roda girava pel pes
mateix de l’aigua i no per la pressió.
Estat actual: Els elements del molí que romanen a l’exterior presenten un estat de conservació regular,
seria necessari realitzar tasques de manteniment, sobretot pel que fa a la gran roda vertical que presenta
oxidació i es troba fora del seu eix. Es desconeix l’estat de la maquinaria de l’interior del casal ja que no es
va poder accedir.
Intervencions: -
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
També anomenat d'en Maimó. Es coneix que el molí actual de roda vertical es construí de bell nou entre el
anys 1918-1920. Va deixar de funcionar abans de la Guerra Civil a causa d'un greu problema de disseny,
amb la creixent demanda de productes a causa de la guerra, es repararen els problemes de la roda i es
posà de nou en funcionament. Deixà de moldre els anys 50 del segle passat (Cirer Costa, 2012: 97-101).
Aquest molí substituí un més antic, de cronologia desconeguda però es sap documentalment que des de la
segona meitat del S. XIII es construïren molins d'aigua a Buscastell (Marí Cardona, 1990: 198-199). M.
Barceló remunta els seus orígens a l'època andalusina (Barceló, 1997: 48-49). La denominació comuna de
Molins de Buscastell ja apareix en Els Llibres d'Entreveniments el 1614 (Marí Cardona, 1981: 31).
Molí inventariat en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003) encarregat pel Consell d’Eivissa.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 20
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria B
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia, i de tipus cultural, interpretació i divulgació del
patrimoni etnològic o aquells que no perjudiquin la preservació del molí i que contribueixen a la seua
conservació, considerant la legislació i normativa aplicable. Les obres que es plantegin i que puguin afectar
a les restes conservades hauran d’anar acompanyades d’estudi històric-arqueològic i arquitectònic, amb
projecte elaborat per tècnics competents en restauració d’elements etnològics d’aquesta tipologia, prèvia
autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Característiques volumètriques, estructurals i estètiques de la construcció i els
elements de l’antic i del modern molí. Caldria conservar la seua relació amb el sistema hidràulic de l’entorn
considerant també com un element essencial la sèquia. Les característiques de l’entorn amb les feixes,
murs de pedra, sèquies i accessos.
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació,
Intervencions
consolidació i/o rehabilitació sense afectar a les seues parts bàsiques. Les
preferents
intervencions haurien de comptar amb un seguiment arqueològic de les obres.
i admissibles:
Tasques de manteniment del molí i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Normativa:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Detall de la façana de la casa del molí amb les restes del cup de
l’antic molí junt a la porta, i a la dreta la sèquia que conduïa l’aigua a
la roda vertical corresponent a la maquinaria moderna.

Interior del cup.
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Imatge de la gran roda de ferro que
accionava la maquinaria del molí.

Vista de la façana posterior de la casa del molí i la sèquia
d’evacuació de l’aigua.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Interior de l’obrador, engranatge del molí que
comunica la roda amb les moles.
Font: F. Cirer (1991: 92).

Vista del farinal a dalt i engranatge.
Font: F. Cirer (1991: 93).

Data de registre de la fitxa: Novembre de 2013
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DENOMINACIÓ

Molí d’en Plana Roja

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Santa Agnès de Corona

FITXA Nº:

MF 21

Coordenades UTM: 356570 / 4322533

Emplaçament/Adreça: Polígon - Parcel·la Vénda de Sant Gelabert
Referència cadastral: 002201600CD52D0001FO
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic Protegit (SRP- ARIP). Zona 2 Ús actual: Molí sense ús / Element etnològic
L’Entorn: Molí situat a uns 600 m de distància a l’est del poble de Sta. Agnès, sobre un pujol emboscat i
integrat en un habitatge particular. Des del cim on s’ubica es contempla tot el pla de Corona.

Imatge del molí des de Santa Agnès.
2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: Principis del S. XX
Cronologia: Tipologia: Molí fariner de vent
Descripció: Molí restaurat no fa molts anys. La torre que acull el giny és esvelta, de planta circular i alçat
lleugerament troncocònic rematat per la típica caperulla. La construcció original és de maçoneria de pedra
viva irregular aparellada per filades, consta de dues portes d’accés i de petites finestres emmarcades per
una faixa ressaltada pintada de blanc. A l’exterior no s’evidencia la plataforma o el cintell de la base,
segurament integrat en la terrassa actual de l’habitatge. L’antenada, reconstruïda durant la restauració, es
va trobar desmuntada. L’espai interior s’organitza en tres plantes comunicades mitjançant una escala de
traçat helicoïdal, formada per graons monolítics encastats al mur. En el transcurs de l’última intervenció es
va recuperar tot l’engranatge del molí, es van substituir alguns elements en mal estat com la tremuja i es
van posar unes moles noves, ja que les originals s’havien tret del molí.
Estat actual: Bo. El propietari s’ocupa del manteniment del molí. No obstant això l’antenada va caure a
conseqüència d’una tempesta fa uns vuit anys. Quan es documentà el molí per a la realització del catàleg
s’estaven reparant els bastidors de les antenes per a col·locar-les de nou en el seu lloc.
Intervencions: El propietari va promoure la recuperació del giny del molí que es va fer cap al 2001, un
artesà moliner de Formentera es va encarregar dels treballs, es reconstruïren les parts deteriorades de la
maquinaria del molí i es van posar les antenes. Les moles noves es van portar de la península. Abans
d’aquesta intervenció el molí s’usava com a habitatge. Es realitzà d’una intervenció molt respectuosa amb
els elements originals de la construcció i del giny del molí.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
Segons les referències de J. Marí Cardona es tracta del molí més modern de l’illa, construït a principis del
S. XX, cap al 1936 deixà de moldre (Marí Cardona 1973: 36).
Molí inventariat en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003) encarregat pel Consell d’Eivissa.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 21
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria B
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia, i de tipus cultural, interpretació i divulgació del
patrimoni etnològic o aquells que no alterin la fisonomia original del molí i contribueixen a la seua
conservació. Les obres que es plantegin haurien d’anar acompanyades d’estudi històric-arqueològic i
arquitectònic, amb projecte de restauració elaborat per tècnics competents en restauració d’elements
etnològics d’aquesta tipologia, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Característiques volumètriques, estructurals i elements originals del molí. La
fisonomia original del molí.
Intervencions
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació,
preferents
consolidació i/o rehabilitació sense afectar a les seues parts bàsiques. Les
i admissibles:
intervencions haurien de comptar amb un seguiment arqueològic de les obres.
Protecció específica:

Sòl Rústic Protegit, Àrea Rural
d’Interès Paisatgístic.

Declaració:

PTI
BOIB, núm. 50, 31/03/2005

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge del molí amb a porta d’entrada. Les
antenes s’estaven reparant.

Torre del molí amb dues petites finestres.

FITXA Nº: MF 21 2

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL
MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Roda i Llanterna, elements de l’engranatge del molí
reconstruïts.

Tremuja i moles noves.

Plataforma inferior de les moles amb la farinera.

Escala amb els graons encastats en la paret.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013
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DENOMINACIÓ

Molí de sa Fita

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Sant Rafel de sa Creu

FITXA Nº:

MF 22

Coordenades UTM: 362068 / 4314406

Emplaçament/Adreça: Polígon 19 Parcel·la 70. Forca.
Vénda de Forca
Referència cadastral: 07046A019000700000TF
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Rústic comú
Ús actual: Habitatge
L’Entorn: A aproximadament un quilòmetre de distància del poble de St. Rafel, se situa al costat de llevant
de la carretera local que condueix a Sta. Gertrudis. El molí ocupa una petita elevació en una finca rústica
que conserva marges de pedra en sec que delimitaven l’antic camí d’accés al molí, envoltat per camps de
conreu sense llaurar.

Vista del molí des del camí ja en desús.
2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: S. XIX
Cronologia: 1831
Tipologia: Molí fariner de vent
Descripció: Del molí es conserva només la torre. Constructivament presenta les característiques típiques
dels molins de vent eivissencs, de planta circular i alçat lleugerament troncocònic elevat sobre cintell.
Construït de maçoneria comuna referida a l’exterior amb morter de calç. Té una única porta d’accés
rematada de llinda amb carreus, al pis superior s’obre una finestra, ha perdut la caperulla i la maquinaria,
actualment està rematat per una coberta plana. El cintell es conserva íntegre, encara que amb alguns
remolls. A la base de la torre i al cintell hi ha encastades unes estaques de fusta utilitzades per lligar les
antenes del molí quan aquest no estava en funcionament.
Cal destacar alguns elements conservats a l’entorn com un carreró limitat per marges de pedra en sec que
es dirigia directament al molí, actualment tancat. A la vora del camí també hi ha la capella d’una cisterna.
Estat actual: L’estat de conservació general de la construcció es acceptable, però cal considerar les
importants pèrdues del referit i del morter de junta de la maçoneria que s’evidencia sobretot a la part
superior de la torre, per l’efecte de l’erosió. També es detecta el creixement incontrolat de la vegetació a la
coberta. Es desconeix l’estat de conservació de l’interior i si romanen alguns elements de la construcció
original i de la maquinaria ja que no es va poder accedir-hi.
Intervencions: Segons la informació consultada corresponent a l’inventari del molí del 2003, la torre estava
descoberta, sense forjat, i els buits oberts. Despès d’aquesta data ha degut fer-se una intervenció en el
molí ja que actualment té una coberta plana, l’entrada està tancada amb una porta de fusta i la finestra amb
un cristall amb marc de fusta, possiblement per ha condicionar el molí com habitatge. Aquesta intervenció
no va afectar a l’exterior ja que pràcticament conserva els referits originals i les característiques
constructives del basament.
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
El 1831 Josep Ferrer "Cristòfol" comprà unes terres anomenades sa Fita, corresponents al quartó de
Balansat, i hi edificà una casa i un molí de vent. El nom de sa Fita està relacionat amb la fita que es va
posar en el lloc el 1791 al Coll de na Ramona i que marcava la partió entre Balansat i Portmany (Marí
Cardona, 1990: 254). Deixà de moldre el 1930 (Marí Cardona, 1973: 36).
Molí inventariat en el treball inèdit de J.J. Serra Rodríguez (2003) encarregat pel Consell d’Eivissa.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 22
4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria B
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia, i de tipus cultural, interpretació i divulgació del
patrimoni etnològic o aquells que no alterin la fisonomia original del molí i contribueixen a la seua
conservació, considerant la legislació i normativa aplicable. Les obres que es plantegin haurien d’anar
acompanyades d’estudi històric-arqueològic i arquitectònic, amb projecte de restauració elaborat per
tècnics competents en restauració d’elements etnològics d’aquesta tipologia, prèvia autorització del Consell
d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Característiques volumètriques, estructurals i elements originals del molí. La
fisonomia original de la torre del molí. Els elements etnològics de l’entorn com els marges i la cisterna.
D’acord a la seva categoria de protecció; restauració, conservació,
Intervencions
consolidació i/o rehabilitació sense afectar a les seues parts bàsiques. Les
preferents
intervencions haurien de comptar amb un seguiment arqueològic de les obres.
i admissibles:
Tasques de manteniment del molí i de l’entorn.
Protecció específica:

-

Declaració:

-

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Imatge de la porta i cintell.

Pèrdua del morter a la part superior de la torre.

Detall de les estaques conservades al basament.

6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Data de registre de la fitxa: Juliol de 2013
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DENOMINACIÓ

Molí d’en Miqueló

1. DADES D’UBICACIÓ
Parròquia: Santa Agnès

FITXA Nº:

MF 23

Coordenades UTM: 356034 / 4322360

Emplaçament/Adreça: Polígono 12 Parcela 9008 CONJUNT HISTÒRIC DE SANTA AGNÈS
Referència cadastral: 07046A012090080000TX
Règim jurídic i de propietat: Particular
Classe de sòl: Urbà / BIC CH Santa Agnès.
Ús actual: Molí sense ús / Local taquilles de correus
L’Entorn: Magatzem construït a l’altra banda del camí que discorre front la capçalera de l’església,
confinant amb la finca de can Partit. Entre edificacions i a la vora de la carretera de Corona a Sant Mateu.

Façana del magatzem on s’ubica el molí.

2. DADES DESCRIPTIVES
Classificació: Etnològic
Època: Segona meitat del S. XX
Cronologia: Entre 1960 - 1970
Tipologia: Molí fariner
Descripció: Molí fariner de tracció mecànica ubicat a una edificació senzilla de planta rectangular, murs de
fàbrica moderna, probablement blocs de formigó, amb coberta a una vessant feta de fibrociment suportada
per bigues de pi. El sòl presenta un paviment continu de ciment. La porta està orientada cap a tramuntana,
donant directament a la carretera. A l’interior s’alberga la maquinaria del molí. Malgrat que es tracta d’un
molí accionat amb motor, les seves parts elementals es van fer a la manera tradicional. Conserva els
elements originals fets de fusta amb ancoratges, reforços i altres elements de ferro, superposats a una
banc d’obra. Presenta una tremuja de forma troncocònica invertida col·locada per dalt d’una la caixa
circular o guardapols on s’alberguen les moles, que es superposa a una tarima quadrada de fusta on es
troba l’alleujament o l’aixecador de les moles i al centre la canaleta o farinera que és el conducte per on va i
es dipositava la farina procedent de les moles posant-hi un sac. Baix el banc d’obra es situa la maquinària,
al centre hi ha l’eix vertical o arbre que connecta directament amb les moles a dalt, per sota l’eix es troba
inserit a una roda de ferro horitzontal, que actua de politja ja que es trobava unida mitjançant una corretja a
una altra roda vertical situada a un àmbit contigu.
Estat actual: Bo pel que fa a l’edificació encara que el sistema de coberta possiblement nos sigui la més
adequada. Pel que fa al molí, regular, els elements de fusta es troben afectats per insectes xilòfags (corc),
taules estellades a la caixa de les moles. Els elements de ferro presenten oxidació. Maquinaria fora de ús,
presenta un avançat estat d’abandó i deteriori. El magatzem es va utilitzar per a instal·lar-hi les taquilles de
les bústies de correus del poble.
Intervencions: -
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3. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I DOCUMENTALS
No se n'han trobat. Segons el testimoni de gent del poble el magatzem i el molí es van construir en la
dècada dels anys 60-70 del segle XX a un terreny cedit per l’església. El molí es coneixia com el moli d’en
Miqueló, gestionat per la família de can Cosmi. La gent de les rodalies podia anar-hi a efectuar la molt a
canvi d'una compensació econòmica.
Inventari de molins fariners Consell d’Eivissa Nº: 4. PROTECCIÓ/DIRECTRIUS DEL CATÀLEG
GRAU DE PROTECCIÓ:
Categoria A
Usos permesos: Els corresponents a la seua tipologia, culturals, interpretació del patrimoni etnològic. En
qualsevol cas els corresponents a la zona en la qual s’ubica segons la normativa vigent, qualificació del sòl
i els que determini el futur PEP de Santa Agnès (en redacció), tenint en compta que es troba dins de l’àrea
declarada BIC del CH de Sant Agnès. Qualsevol obra o intervenció que es plantegin hauran d’anar
acompanyades d’estudi i informe de restauració per tècnics competents en restauració d’elements
etnològics d’aquesta tipologia, prèvia autorització del Consell d’Eivissa, àrea de Patrimoni.
Elements a preservar: Parts i elements originals del molí fariner.

Intervencions
preferents
i admissibles:

Protecció específica:

IP: Treballs de restauració, consolidació i conservació de l’estructura del molí.
Tractament contra els xilòfags que afecten a la fusta, neteja i eliminació de
l’òxid als elements de ferro. Recuperació de la maquinaria.
IA: Tasques de neteja superficial i de manteniment del molí i de l’edifici.
Retirada de deixalles i altres elements aliens hi acumulades. Substitució de la
coberta de fibrociment, tant pels seus efectes tòxics sobre la salut com per
l'escassa idoneïtat de la solució constructiva.
Element etnològic integrat a
BOE núm.138 de 07/06/96
l’àrea del BIC del Conjunt
Declaració:
Històric de Santa Agnès (Fitxa
BOIB núm. 64 de 25/05/96
Catàl. BIC 6)

5. IMATGES FOTOGRÀFIQUES

Estat actual del molí.

Roda horitzontal sota les moles.
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Restes de la maquinària a l’àmbit annex.

Aspecte de l’àmbit annex.

Taquilles de les bústies instal·lades a l’àmbit del molí.
6. FOTOGRAFIA AÈRIA

Data de registre de la fitxa: Març de 2014
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